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STAAL
TEKSTIEL
SCHEEPSBOUW
Tindenrans slaat Vlamingen
troefkaart uit de handen
Lees biz. 3

REPRESSIE:
de lange weg von een dossi^^

Verruiming

Nu zondag

op VU-lijsten

te Brussel:

Lees bIz. 16

ONS KONGRES
Om 14 u 30

Hoe Sinter Claes en zijn ezeltje
beschikken over een blauwe zwarte Piet
Lees bIz 4

Lees bIz 3

ken om over te gaan tot een gewestvorming met drie
De Volksunie eist nu, meer dan ooit,
federalisme i Een Vlaamse staat >
O p 17 december e k zal iedereen tijdens het ultieme ogenblik in het stemhokje, aan Vlaanderen denkend een
Vlaamse stem uitbrengen
Een Vlaamse stem, een Volksuniestem
WVA,Kontich

SABCAREKENING

BESNOEIEN
M e n hoort de regering over mets
anders spreken dan over besnoeien
D e man met wie het anders zou worden heeft het meer dan eens gezegd,
dat iedereen voortaan zijn buikriem
zal moeten toesnoeren Als hij zei
iedereen, dan heeft hij heel waarschijnlijk aan de kleine man gedacht
Ik kan me moeilijk voorstellen dat mensen met inkomens, die meermalen die
van 'n arbeider overtreffen, hun buikriem moeten toesnoeren
II geloof zelfs dat voor velen onder
hen deze tijd een gezegende tijd is,
dat ziet men toch aan de peperdure
buitenverblijven en appartementen
die die buikriemtoesnoerders kopen
Als een arbeider een overuur illegaal
werkt en wie kan er geen overuurtje
gebruiken als hij er alleen voorstaat in
deze snoeitijd, dan kan hem dat duur
te staan komen, want hij brengt de
ekonomie van het land in gevaar
Maar men mag wel parlementair zijn
en tegelijk burgemeester, minister, of
eerste-minister, professor (Europees
minister) en noem maar op
Allemaal posten die, op zichzelf, jaarlijks meer dan een miljoen opleveren
en dan schaamteloos spreken over
buiknem toesnoeren Als men dan
weet, dat de parlementaire wedde
maar voor de helft belastbaar is en op
een overuurtje van de arbeider een
gevoelige taks wordt gelegd, dan zou
men toch de hemel om wraak roepen
Er zijn miljarden tekort in de sociale
sektor en de vraag wordt nu reeds
gesteld wie in de jaren tachtig de pensioenen zal uitbetalen Mag ik eens
vragen waarom men het voorbeeld
van Nederland met volgt, iedereen
gelijk I Omdat men toch zo bang is,
eens op pensioenleeftijd gekomen,
dan zelf die hemelse wedde te verlie-
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zen Niet degenen die tot meer dan
honderdduizend frank
maandelijks
pensioen opstrijken zullen hun buikriem moeten toesnoeren, maar wel
de kleine man met zijn onderbetaald
pensioentje zal het laatste gaatje van
zijn buiknem moeten opzoeken
En waarom komen de vakbonden niet
op straat om aan deze wraakroepende toestand een einde te stellen ' O m
dezelfde reden hierboven aangehaald
Maar misschien wordt het op 17
december toch anders Vergeet met
dat Tindemans vroeger alleen stond .
«met deze man w o r d t het anders»,
nu zullen ze met twee zijn, «samen
vooruit» '
J V P, Blankenberge

MIJN ANTWOORD
Langsheen de Mechelsesteenweg te
Antwerpen las ik met zwarte verf
gespoten op de rand van eenTeklamebord, de tekst «Stem VI Blok - V U
= FDF»
Deze dwaze en blinde vergelijking
mag heel Vlaanderen vernemen Zij
heeft mij zo ontstemd dat ik door een
duidelijk gebaar van dergelijke fanatici wil afstand nemen in bijlage stuur
ik u daarom een overschrijving van
1 000 fr voor het VU-verkiezingsfonds
Dergelijke teksten kunnen alleen
maar oproepen tot een ontnuchterende bezinning moge Vlaanderen gespaard blijven van de verblinde wrok
van deze Blok-aanhangers En daarom «Geen Vlaamse avonturen met
de Volksunie naar Vlaams Zelfbestuur »
E D., Schoten

EENDRACHT
M a g ik als «oude getrouwe» (73 j
een oproep doen tot alle Vlamingen
die het goed menen om de Vlaams-nationale gedachte te doen zegevieren
opdat ZIJ er zich in alle macht zouden
voor inzetten Opdat zij zich met zouden laten om de tuin leiden door die
heren die er slechts op uit zijn tweedracht te zaaien, en de macht die wij
verworven hebben te breken Laat
ons de spreuk «Eendracht maakt
macht» op de Vlamingen toepassen
Met deze leuze moeten alle Vlamingen naar het stemlokaal, en dan
wordt het een triomf voor de Volksunie voor Vlaanderen voor onze
voorzitter en voor allen die geijverd
en gestreden hebben voor een mooi
Vlaanderen i
H.F. Kortrijk-Kuurne

DENKEND AAN
VLAANDEREN
Voor degenen die het nog met mochten weten, wij gaan naar verkiezingen Verkiezingen die algemeen in de
pers ongewenst geheten worden
Nochtans heeft de C V P deze verkiezingen uitgelokt, met om de grondwettelijke maagdelijkheid of om de rechtsstaat te beschermen, maar om de partij te behoeden voor een scheur tussen de umtanst Tindemans en de federalist Martens
De scheur w e r d vermeden De regering viel op een ogenblik dat de overige Vlaamse loyale partners bij het
publiek moeten overkomen als een
bende wellustelingen die de grondwet
willen verkrachten Het is evenwel
met de eerste keer dat de grondwet

verkracht
wordt
indien
je
alle
grondwettelijkheden op een rijtje
plaatst zou de grondwet veeleer lijken
op een publieke dame dan op het
weerloos slachtoffer van een of ander vergrijp
Na deze verkiezingen zullen de grondwetgevende kamers het beeld van
het toekomstige België moeten tekenen, gelet op de arrogantie van het
F D F , dat zich geruggesteund weet
door Wallonië, zal dat met zo gemakkelijk zijn Het P D F eist immers een
volwaardig en uitgebreid Brussels gewest De unitaristen van de C V P zullen heel gemakkelijk het laken naar
zich trekken, zie maar naar de val van
de regenng Tindemans
Wel, indien de besluitvorming zonder
de Volksunie moet gebeuren dan
gaan wij naar een gewesb/orming
met drie met alle gevolgen van dien
Dit mag met gebeuren en daarom roepen WIJ alle hens aan dek
WIJ, de Volksunie, gaan de kiesstnjd
in met vrije handen en wij zullen vert)eten stnjden om het federalisme te
bekomen i
De inzet van deze kiesstnjd is met
alleen de grondwetsherziening, men
wil de Vlaamse macht, uw macht bre-

Sabca is zoals elke « Belgische»firma
naar buiten (en naar binnen) sterk
eentalig Frans Dank zij de Vlamingen
in de firma is er de laatste jaren een
verbetering, o a bij de public relations
O p 14 december w o r d t het eerste lesvliegtuig Alfajet aan de luchtmacht
overhandigd En, daarbij wordt al dat
moeizame werk van «Nederlandstalige aanwezigheid» met een klap van
de tafel geveegd
De uitnodigingen voor de receptie
zijn weer eentalig Frans De buitenwereld mag weer met weten dat de Vlamingen voor een groot deel aan deze
Alfajet gesleuteld hebben (70 % van
het personeel te Haren)
En de klant, de Luchtmacht, is ook
een eentalige bedoening, of met
s o m s ' En wie betaalt per slot van
rekening
de rekening ?
Vervolgens is de Nederlandstalige
pers met uitgenodigd, dus men is nog
vies van dat soort mensen ook Maar
er zijn verkiezingen binnenkort en wellicht hoopt men op een Waals feestje
te Gosselies (waar de receptie doorgaat), waar men liefst de Vlaamse
boerkes met bij heeft
D e aanstoker deze keer is een nieuwbakken direktlelid, een gepensioneerd
officier, dus nog iemand die uit onze
hand leeft En toch .
(Naam en adres op redaktie bekend)

HET GEMENE SPEL
V o o r mij was het Egmontpakt een eerbaar vergelijk en een stap voorwaarts, en voor het federalisme, en
voor de Nederlandstalige Brusselaars
Verdoken
machten en
belangen
speelden het spel met eerlijk , bekampten het akkoord achterbaks Hadden
het hierin vooral gemunt op de Volks-

unie Daann gewild of ongewild geholpen door de kortzichtige anti-Egmontveremgingen waarvan de partijgebondenheid van sommige van hun leiders
er vingerdik opligt
Ongeveer anderhalf jaar geleden, na
het Egmont-akkoord, was het champagne in de Tweekerkenstraat en vierde men al op de zogezegde toegevingen die een toekomstige nederlaag
van de V U zouden teweegbrengen 't
En zal
Het scenario van de val van de regering een week ervoor wist een topambtenaar (Staels-Stalens) al af van
de nakende val van de ex-premier
Hoe kon de heer De Croo voor de
vakantie de val van de regenng voor
oktober voorspellen '
Waarvan was hij op de hoogte f
Verleden jaar tijdens de hitte van de
Egmont-onderhandelingen onderhandelden andere partijen met de P V V in
het geheim De regenng Tindemans I
(met de tiberalen) is gevallen over het
sociaal-ekonomisch beleid De partijgebonden katolieke pers, ook de arbeiderspers
verzwijgt
stelselmatig
van de ex-premier de unitaire en liberaal-konservatieve opvattingen dient
deze pers bovenal de macht van een
partij tegen de belangen van de
arbeiders in en tegen deze van het
Vlaamse volk in ?
Welke zijn de bindingen tussen de
heer Ahlers (Standaardgroep) en de
e x - p r e m i e r ' Welke invloed heeft dit
op de berichtgeving"? De vader-figuur
Tindemans lonkt nog naar de liberalen
en de unitaristen (cfr zijn belgicistische verklaringen over de Europese
verkiezingen), belette en misbruikt nu
het parlement en de Raad van State
om het federalisme, dat hij voor België onmogelijk acht, tegen te houden
Waarom volgt zijn partij deze vaandelvluchtige d a a n n ' ' O p deze gang van
zaken is er maar een antwoord de
federalistische, en degenen die het
spel eerlijk spelen en gespeeld hebben, op 17 december de overwinning
bezorgen d i BSP en V U
Hun zege biedt het meest waarborgen voor allen, inbegrepen andersdenkenden in Vlaanderen en voor het
algemeen welzijn Daarna vooruit met
de Vlaamse gemeenschap en de federalisten naar de Europese verkiezingen I
Naam en adres
bij de redaktie
bekend

KONINKRIJK BELGIË

Wesenfonds - 8,75 % lening 1978-1985
RENTE. — 8,75 % 's jaars vanaf 11 december 1978.
EFFEKTEN. - Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 en
500.000 frank. De coupures van 5.000 frank worden als bijpassing afgeleverd.
AFLOSSING. — Uitsluitend door terugkoop.
TERUGBETALINGSPRIJS. - Tegen het pari op de eindvervaldag van 11 deWAARBORG. — De betaling van de rente en de terugbetaling van de obligaties worden door de Staat gewaarborgd.
DIENST VAN DE LENING. — De betaling van de coupons en de terugbetaling van de obligaties geschieden a a n de loketten van de Rijkskassier, bi)
de Nationale Bank van Belgié, te Brussel en buiten de hoofdstad.
UITGIFTEPRIJS. - 99 %.
OFFICIËLE NOTERING. — De obligaties zullen officieel ter beurze worden
genoteerd.

INSCHRIJVING
van m a a n d a g 27 november tot
vrijdag 8 december 1978
Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde d a t u m een einde worden
gesteld.
De inschrijvingen worden zonder kosten a a n g e n o m e n bij de Nationale
Bank van Belgié en bi] de m België gevestigde banken, wisselagenten en de
ertoe gemachtigde financiële instellingen van de openbare sektor en spaarkassen.
De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving.
Brussel, 20 november 1978.
De Minister van O p e n b a r e Werken,
belast met het beheer van het Wegenfonds,
Adv. 207
G. MATHOT
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STAAL, TEKSTIEL EN SCHEEPSBOUW
Dat het ontslag van Tindemans
een misdadige vlucht voor de verantwoordelijkheid
IS geweest,
wordt met de dag duidelijker.
Toen de gewezen eerste-minister,
om de verscheurdheid binnen zijn
eigen partij te verdoezelen er de
brui van gaf, bleven een stapel
hoogst dringende en levensbelangrijke dossiers onafgewerkt liggen. Bijna 600 bedrijven verkeerden in moeilijkheden, 70.000 arbeidsplaatsen komen in het gedrang. De toekomst van de krisiswet werd op de helling gezet. En
het staaldossier, dat overrijp was,
bleef verder rotten.
Door het jarenlange talmen van
de traditionele partijen was het
oplossen van het staalprobleem,
hoogdringend nodig geworden.
Cockerill en de siderurgie van
Charleroi zitten op hun knieën.
Om hen te redden zijn er dringend nieuwe overbruggingskredieten nodig, wat neerkomt op
water pompen in een mand. Elke
maand uitstel vergt nieuwe miljar-

denleningen aan de bedrijven die
met faillissement bedreigd zijn.
Maandenlang is er dit jaar zeer
zwaar onderhandeld geworden
tussen de sociale partners, de
regering en de direkties van de
staalfabrieken. In het late voorjaar begon een oplossing zich af
te tekenen: met enorme moeilijkheden kwam een project voor
reorganizatie klaar, waarbij het
voor Vlaanderen alvast verheugend mocht heten dat ook Sidmar en ALZ-Genk in de prijzen
zouden vallen.
De Volksunie stelde zich op het
standpunt, dat de oplossing van
het staaldossier het voorwerp

moest uitmaken van een gesprek
van gemeenschap tot gemeenschap. Vlaanderen heeft geen enkel belang bij de teloorgang van
de Belgische siderurgie. Het heeft
er echter evenmin belang bij, de
rekening mee te betalen zonder
zijn voorwaarden te kunnen stellen. Het staaldossier was een stevige troef in Vlaamse handen:
men kon van de Walen eisen dat
klare taal zou gesproken worden
over de typisch-Vlaamse bedrijfstakken, over de waterverdragen en het havenbeleid, over de
toekomst van het Limburgs bekken, over de staatshervorming.
Toen het staaldossier eindelijk in

Troefkaart
slecht gespeeld
zoverre was klaargekomen dat
het beslissende politiek gesprek
erover kon beginnen, vluchtten
Tindemans en de C V P naar verkiezingen. Inmiddels werd de toestand in de siderurgie zo dramatisch, dat ieder verder uitstel naar
een miljardenkatastrofe en naar
het verlies van duizenden werkplaatsen zou leiden.
Vanden Boeynants, wiens aanpak als de dag en nacht verschilt
met het talmen van Tindemans,
en Willy Claes namen de draad
dan ook terug op waar hij was blijven liggen vóór het ontslag van
Tindemans. Dit heeft vorige week
geleid tot een overeenkomst die
niet alleen handelt over de rekonversie van de staalnijverheid,
maar ook over die van textiel en
scheepsbouw. Alhoewel
deze
overeenkomst voor Vlaanderen
méér uitzichten en winstpunten
biedt dan het oorspronkelijk rekonversieplan dat zich tot de siderurgie beperkte, rijzen er toch
heel wat vraagtekens.
Een eerste vaststelling is, dat het
staaldossier als troefkaart bij het
gesprek van gemeenschap tot gemeenschap uit Vlaamse handen
is geslagen. De verantwoordelijk-

Verkiezingskongres
Zondag 3 december Brussel
Passage 44 «-auditorium, Kruidtuinlaan.

14 u. 30

Programma
• o Welkom in Brussel », door een welbekende autochtone
Brusselse « ket».
• « Brussel, waar Vlamingen thuis zijn », door staatssekretaris Vic Anciaux.
• Voorstelling van de kandidatenlijsten.
• Oproep van prominenten.
• «Waar het om gaat», het verkiezingsprogramma van de
VU, door algemeen voorzitter Hugo Schiltz.
Prezentatie: Chris Yserbyt.

Volksunie
sociaal en federaal

30 NOVEMBER 1978

heid daarvoor valt uitsluitend ten
laste van Tindemans.
Men had mogen hopen dat de
Vlaamse ministers — en vooral
die van de CVP, die mede-verantwoordelijk zijn voor de krisis —
dan ook al het mogelijke zouden
gedaan hebben om in het kader
van het rekonversieplan zoveel
mogelijk Vlaamse winstpunten te
boeken. Dat is echter niét het
geval geweest: de VU-ministers
stonden alleen. Zij zijn er bij voorbeeld niet in geslaagd, hun Vlaamse kollega's er toe te brengen een
eensgezinde houding aan te nemen inzake de waterverdragen.
Met als gevolg, dat het rekonversiedossier en de problemen van
de waterverdrageri los van elkaar
worden behandeld.
Onze ministers zijn daarbij tot het
uiterste gegaan. Verleden week

ALLEN OP POST!
Tijdens het kongres is er in de hall een dia-tentoonstelling
over het infrastruktuurbeleid en de realizaties van staatssekretaris Vic Anciaux.

donderdagavond, bij de beslissende eindronde in de riiinisterraad,
stonden zij twee uur lang virtueel
buiten de regering. Zij onderhandelden apart met Vanden Boeynants. In deze ultieme faze slaagden zij erin, dat de regering op
een aantal onderdelen tegemoet
kwam aan het VU-standpunt en
dat met name werd bekomen dat
het dossier van de waterverdragen, weliswaar losgekoppeld van
het rekonversiedossier, uit de
ambtelijke faze naar de regeringsfaze wordt gehaald.
Voor het aanblijven van onze
ministers is dit, samen met een
aantal andere elementen, beslissend geweest. Met heen te gaan
zouden zij niets belet en niets
bereikt hebben: het rekonversieplan, dat zeker niet optimaal is,
zou in ieder geval doorgang vinden. Daarenboven zou de V U
iedere kans verliezen om druk uit
te oefenen in de thans startende
uitvoeringsfaze.
Van de gelegenheid om druk uit
te oefenen maakt de Volksunie
volop gebruik. Tijdens een onderhoud Schiltz-Van der Eist met
Vanden Boeynants verleden zondag werden nadere precizeringen bekomen ontrent o.m. de
regeerinzichten inzake de waterverdragen. De druk van de Volksunie gaat in de komende dagen
en weken onverminderd verder,
met als krachtlijnen : de waterverdragen, de samenstelling van en
de besluitvorming in de kontroleen planningsorganen, de volledige vrijwaring van de Limburgse
belangen, het beheer van de
staatsportefeuille, de binding met
de rekonversie in textiel en
scheepsbouw, de sociale fondsen enz.
Alleen de VU-ministers hebben in
de regering gevochten om voor
ziclizelf en de Vlaamse belangen
deze bewegingsvrijheid te veroveren. Indien zij niet alleen gestaan
hadden, indien zij integendeel de
steun gekregen hadden van de
overige Vlamingen in de regering,
dan had het rekonversieplan nog
méér en nog duidelijker Vlaamse
winstpunten kunnen opleveren.
Dat het staaldossier als Vlaamse
troefkaart niet behoorlijk werd uitgespeeld, zal in de lengte van
jaren de verantwoordelijkheid blijven van Tindemans en de CVP.

Sommige, vooral Vlaamse
k r a n t e n verdedigen steeds
meer de stelling dat de sociaal-ekonomische problemen de voorrang moeten
krijgen. Na de verkiezingen
moet m a a r vlug een regering gevormd worden die
zich d a a r m e e bezig houdt.
De staatshervorming moet
dan m a a r a a n het parlement overgelaten worden.
Deze stelling is goedkoop,
oppervlakkig en zowel van
Vlaams als van ekonomische standpunt verwerpelijk. Om een behoorlijk sociaal-ekonomische politiek
te voeren moet de staat behoorlijk funktioneren
en
moet er een stabiele regering kunnen gevormd worden.
Welnu, de huidige Belgische staat kan niet meer
behoorlijk
funktioneren
omwille van de VlaamsWaalse tegenstellingen. De
ene regering n a de a n d e r e
tuimelt, omdat dit probleem niet is opgelost.
Trouwens hebben Walen
en Vlamingen een zeer verschillende kijk op de ekonomische krisis en de m a n i e r
waarop zij moet a a n g e p a k t
worden. De Vlamingen verwachten meer heil van een
hernieuwd vertrouwen in
eigen kunnen, spaarzin en
vitaliteit. De Walen verwachten alle heil van de
overheid.
Het is d a n ook een illuzie te
menen dat, zonder grondige federalizering, een doeltreffend ekonomisch en sociaal beleid kan gevoerd
worden, voldoende aangepast a a n het verschil in temperament en a a n p a k bij
Vlamingen en Walen.

FEDERALISME
EN EKONOMIE
Bovendien zou de hogervermelde tesis leiden n a a r een
komplete stilstand van de
gemeenschapsproblemen
en het verder blokkeren
van alle Vlaamse eisen.
Een parlement is zonder de
d r u k van de regeringssolidariteit en zonder het initiatief van een doelbewuste regering niet bij machte, een
zo politiek geladen probleem als de
grondige
staatshervorming in feder a l e zin te beslechten.
De zogenaamde voorrang
voor de sociaal-ekonomische problemen is dan ook
niets a n d e r s dan een mistgordijn om de unitaire janboel te bestendigen, waarin
de Vlamingen toch a a n het
kortste eind trekken, waarin zij telkens weer voor miljarden mogen opdraaien,
zonder enig ernstig zelfbestuur in ruil te krijgen en
waarin Brussel en het randgebied verder kunnen blijven
verrotten
tot
een
Vlaamse kankerplek. Want
intussen blijven de Vlamingen gevangen in de wurggreep van de grendelgrondwet, waarin de Vlaamse
meerderheidspositie
werd
weggegeven o.m. door Leo
Tindemans, voor minder
dan een schotel politieke
linzensoep!
Wie n a de behandeling van
het staaldossier nog beweert dat de Vlamingen al
de tijd van de wereld voor
zich hebben en m a a r rustig
moeten afwachten, is ofwel
een naïeveling ofwel een geslepen unitarist.
Wij willen niet wachten!
M a a r integendeel de Vlamingen zo vlug mogelijk in
staat stellen hun eigen ekonomisch en sociaal beleid
te voeren. Dit zal ons sneller uit de krisis leiden dan
de huidige Belgische kompensatiepolitiek.
HUGO SCHILTZ.
VU-voorzitter

WIJ 3
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Omtrent het Bismark-maneuver
ff

Als het om belangrijke dingen gaat../'

Tijdens het voorbije weekeinde hebben de pers-telexen een
spervuur van verkiezingstoespraken te verwerken gekregen. Er
werden immers niet minder dan zes partijkongressen gehouden,
waaronder die van de drie traditionele (Vlaamse) partijen CVP, PVV
en BSP.
In Gent (bij de BSP) ging het er nogal rustig aan toe, op de Brusselse
Heizel (bij de PVV) trilde de stem van Willy Declercq patetisch opgewonden, en in Antwerpen (bij de CVP) was er de grote verkiezingseuforie.
Minutenlange ovaties voor Leo Tindemans; toejuichingen waarvan
de CVP-pers meldt «dat er geen einde scheen aan te komen».
Premier Tindemans...? Jawel, zo werd het met nadruk en herhaaldelijk vermeld ; op zo'n indringende wijze dat zelfs de radioreporter zondagmiddag in zijn verslag gewag maakte van een toespraak van
« premier Tindemans» op de CVP verkiezingsmeeting...

Waar zijn de verkiezingen van weleer ? Waar is de tijd van
de peterslijsten ? Toen destijds een parlement
ontbonden
werd, wisten wij onmiddellijk wat ons te doen stond. Peterslijsten laten ondertekenen. Vijfhonderd handtekeningen in het
arrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde.
Vierhonderd in de
arrondissementen
Antwerpen en Gent Tweehonderd in de
veertien overige arrondissementen.
Voor heel Vlaanderen
zo'n goeie drieduizend handtekeningen
verzamelen.
... want de wetgever was wijs geweest Hij had, met zijn
peterslijsten, twee vliegen in één klap gemept Ten eerste
was die drempel van drieduizend handtekeningen niet onoverkomelijk, zelfs met voor een klein partijtje als de toenmalige Volksunie. En vervolgens was er toch een drempel: niet
de eerste-de-beste moederziel-allenige zonderling kon een
lijst indienen. Hij moest alvast zeker zijn van enige steun
Tweehonderd openlijke aanhangers in een klein arrondissement Vijfhonderd in het grootste.

De ZYtarte Piet
van Sinter Claes

L

God weet hoe wij gezweet hebben op die
petersll/sten.
Dagen en nachten. Aanbellen bij meneer Iks, sympatizant
Meneer Iks wilde wel tekenen, maar « hij had zijn rechten nog
niet terug » C. want zo was het vaker, in die tijd). Telefoneren
naar meneer Ipsilon. « Ja, kom maar af met uw lijst». Maar als
je daar kwam, had moeder de vrouw er een stokje voor
gestoken.- stemmen voor u doen we zeker, meneer, maar we
staan in commerce en tekenen is dan toch lastig. Meneer Zet
uiteindelijk tekende, volhandig en met overgave. Maar voor
die éne handtekening hadt je dan toch maar enkele uren
rondgekletst
Het kwam uiteindelijk dik in orde, natuurlijk. De tweehonderd,
de vierhonderd of de vijfhonderd werden netjes .tegen het
ultieme ogenblik tóch bijeengebracht Zelfs méér dan het vereiste aantal, om zeker te spelen. Want je weet nooit of niet
enkele van uw peters-handtekeningen
zullen afgekeurd worden.
...en dan in Nijvel Waals-Brabant Kiezerslijsten
uitpluizen
om mensen van Vlaamse komaf te vinden. Den boer op, twintig weigeringen voor één handtekening. Aan een vriend-handelsreiziger vragen, of hij nog Vlamingen kende in de bietenvelden rond Waver Op het allerlaatste nippertje de tweehonderd handtekeningen toch weer bij mekaar • lijst netjes ingediend.
Het had zijn zwarige, maar ook zijn goede kanten. Je nam
kontakt met tientallen en tientallen en tientallen mensen. Zelfs
iemand die weigerde of niet dierf, was nog altijd goed voor
een motivatie-beurt. Je «kleefde aan de basis», zoals dat in
modern jargon heet Je was met administratieve
rompslomp
bezig, maar je betrok honderden mensen bij je zaak en bij de
verkiezingen.
... en de wetgever is wijs geweest Sinds 1976 is al dat rotzooien niet meer nodig. Voor zover toch je een partij bent die
reeds beschikt over een zekere aanhang. Drie handtekeningen van parlementsleden volstaan, om al je lijsten in één slag
in te dienen. Zonder de drieduizend handtekeningen. En kleine partijen, nieuwkomers in de politieke arena, zonder parlementaire vertegenwoordigers
kunnen het doen zoals jijzelf
het tientallen keren hebt gedaan: de moeizame maar dankbare tocht om handtekeningen te verzamelen.
... behalve uiteraard het Vlaams Blok. Lijsten ingediend overal, volledige en onvolledige. Niet de minste moeite gehad met
peters.
Want, naast de handtekening van het parlementslid
Lode
Claes, prijken onderaan de Vlaamse Blok-lijsten de handtekeningen van de PVV-parlementsleden
Bascour en Février..
Zeg mij met wie je verkeert, en ik zal je zeggen wie je bent..

WIJ 4

Nu weten we wel stilaan dat de
CVP-partijtop
Leo
Tindemans
van Edegenn voordraagt als enig
aanvaardbaar eerste-minister, en
dus beaannt dat de regerlngskrlsis slechts werd ingegeven door
elektorale motieven.
Maar, er is nog méér zwaar politiek geschut ingezet dan sommigen in Vlaanderen durven of willen vermoeden en toegeven... De
ex-premier, die hoopt uit zijn Bismarck-pokerspel versterkt en als
oppermachtig skepterzwaaier tevoorschijn te komen, gaf onverbloemd in Antwerpen te kennen
dat hij een gok doet naar de absolute meerderheid in Vlaanderen;
dat hij de Vlaamse gemeenschap
wil omvormen tot een eenpartijenstaat.
Zei Tindemans woordelijk: Onze
tegenstrevers schijnen nu te vrezen dat we na 17 december de
absolute meerderheid zullen veroveren in de Nederlandse kultuurraad. Helemaal denkbeeldig is dat
niet: op 221 leden zijn er thans
105 van de CVP. Een winst van
drie kamerzetels en drie senatoren zou volstaan om ons die
meerderheid te bezorgen.
Zulke
meerderheid zou alle maneuvers
om zonder of tegen de CVP te
regeren definitief de pas afsnijden.»
Tindemans verhoopt klaarblijkelijk zijn politiek heroptreden spoedig te kunnen doen als ministerpresident.
In de schaduw van dit plebiscitair
hooghartig optreden zijn er voor
de Vlaamse federalisten ook nog
twee andere bemerkingen over
het voorbije CVP-verkiezingskongres te maken.
• Zonneklaar werden de systematische aanvallen op de Volksunie knap geregisseerd.
Zei Tindemans: «Als het om belangrijke dingen gaat is het van
alle Vlaamse partijen alleen de
CVP die niet langer wil geven en
toegeven.
W e zagen op dat moment bijvoorbeeld CVP-minister Geens niet
opstaan en getuigen dat precies
hij onlangs, en wars van communautaire onderhandelingen, de
zes Vlaamse faciliteitengemeenten aanhechtte bij de Brusselse
inspektiediensten
van
belastingen...

W e zagen evenmin de CVP-minister rechtveren om toe te geven
dat tijdens de regeringstop, vorige week, over het staaldossier de
drie VU-ministers ruim twee uur
lang als enigen gepleit hebben
voor het inwilligen van Vlaamse
eisen op het gebied van de textielindustrie, de scheepsbouw, de
Limburgse steenkool, de waterverdragen enzomeer...
• Afgezien van communautaire
aangelegenheden was het optreden van Leo Tindemans, vorige

genheden die hen aanbelangen.
O p het BSP-kongres in Gent was
al evenzeer een aloude VU-eis —
namelijk tweeledig federalisme —
de blikvanger. Karel Van Miert
pleitte in het kongresgebouw
voor een Brussels stadsgewest
met minder bevoegdheden dan
het Vlaamse en Waalse gewest.
De BSP-voorzitter
benadrukte
ook nog dat de partijen «die vandaag voor de kiezer
verschijnen
moeten toegeven dat er in deze
konfrontatle
schaamte moet liq-

zondag, ook en vooral wansmakelijk omdat de ex-premier op zo'n
demagogische wijze tekeer ging
tegen de regeringspartijen waarmee hij 18 maanden lang samenwerkte, en waarmee hij — wat de
VU-ministers alleszins betreft —
afspraken kon maken die korrekt
werden gehouden
Premier Tindemans heeft, vorige
zondag, de Vlaamse verstandhouding nogmaals een ferme deuk
gegeven.

gen, en dat de bevolking
recht
heeft op onbegrip voor deze politieke krisis.» Voor deze gang van
zaken stelde hij-de CVP verantwoordelijk.

Demagogisch
Overigens hoorden wij op dat
CVP-kongres over de staatshervorming standpunten die zó uit
het reeds jarenlang herhaaldelijk
vooruitgeschoven
VU-programma afgeschreven zijn: een klare
grens tussen Brussel en Vlaanderen, en het recht van de Brusselse Vlamingen om in de Brusselse
gemeenten effektief mee te kunnen beslissen over de aangele-

Het PVV-kongres was demagogisch ; zonder meer. Voorzitter
Willy De Clercq beloofde belastingvermindering met vijf procent,
wat stukken minder is dan de
oude veelbelovende liberale slogan «25 ten honderd minder belastingen », waarvan met de PVV
in de regering nooit een fraktie
werd verwezenlijkt; integendeel.
Wat de staatshervorming betreft,
werd op het PVV-verkiezingskongres zeer duidelijk gesteld dat
deze partij de gemeenschapsproblemen geruime tijd in de koelkast wil stoppen.
In de middenbeuk van het PVVauditorium werd door een uitgebreid Franssprekend gezelschap
telkens entoesiast geapplaudisseerd... (hds)

De grote botsing ?

Het dramatisch beeld
van de gewilde chaos...
Een nieuw gesprek van gemeenschap tot gemeenschap?... Vergeet het maar. Na de verkiezingen komt het tot een harde konfrontatle, tenzij de macht van de
unitaristen
zodanig
versterkt
wordt dat de Constituante, samen met de verkiezingsbeloften
van de traditionele partijen, opgeborgen wordt. Zulks is nu we!
duidelijk na de Franstalige perskonferenties en partijkongressen.
Vooral de houding van de Franstalige socialisten dient nauwgezet gevolgd te worden. Want het
is precies André Cools die verbeten «een dam wil
opwerpen
tegen de Vlaamse
demagogie».
Waarmee hij de machtspositie
van de CVP hekelt. En waarvoor
hij de solidariteit met de Vlaamse socialisten, al was het maar
tijdelijk, laat springen op de communautaire grenzen. De Fransta-

lige partijen staan op het punt,
en « D e Standaard» heeft het
vorige dinsdag dramatisch geformuleerd : « D e
staten-generaal
van de frankofonie samen te roepen en hun regio te proklameren
tot een soevereine staat. »
Dat zou dan de grote krisis van
het regime moeten worden. We
zijn nu zo ver gekomen dat een
staatkundig journalist zich er
niet van weerhoudt om zulke
evolutie voorop te stellen...

Koelkast
Is het een toeval dat precies in
deze elektorale periode een dergelijk dramatisch beeld wordt
opgehangen, door een editorialist die anders beweert dat de
politieke gang van zaken rustig
dient bekeken en beoordeeld te
worden ?

Of wil men een schrij<effekt wakker roepen bij het (Vlaamse) kiezerspubliek ?...
In
Wallonië
groeit het ongeduld inmiddels
om de gewestvorming zonder
verder dralen te verwezenlijken.
Dat benadrukte staatssekretaris
Hoyoux voor de Hervorming van
de Instellingen zopas nog op
een perskonferentie : « Voor ons
was de gewestvorming
iets vanzelfsprekends,
waar wij erg lang
hadden op gewacht, en waarvoor wij klaar staan. Verder uitstel is niet meer mogelijk. »
Dat is dan een waarschuwende
uitspraak aan het adres van die
Vlaamse politici die er nu luidop
aan denken na de verkiezingen
de staatshervorming in de koelkast te stoppen. Waarvoor dagblad-editorialisten de Vlaamse
opinie dan weer niet waarschuwen.
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REPRESSIE-DOSSIER
Het is beschamend dat de amnestie-eis nog steeds moet gesteld
worden. Drieëndertig jaar na de tweede wereldoorlog !
En toch is er iets veranderd. Nog nooit is er zoveel en op zoveel verschillende niveaus over amnestie gesproken als tijdens de jongste
twee jaren. Na een kwart eeuw immobilisme kan men stellen dat het
dossier eindelijk opengetrokken werd.
Bij de vorming van de regering Tindemans-ll werd door de Volksunie
de amnestie-eis op tafel gegooid. Hij werd evenwel niet opgenomen
in het regeerakkoord. Het is betreurenswaardig dat er in dit land nog
steeds geen politieke meerderheid denkbaar is, die zich achter deze
eis van verdraagzaamheid stelt. Dat is geen eer voor dit land.
Onze onderhandelaars hebben
wel bekomen dat zou nagegaan
v^/orden, wat konkreet kan gedaan worden aan het wegwerken
van de sociale en hunnane gevolgen van repressie en epuratie. Dit
leidde tot de opname van volgende passus in de regeringsverklaring van juni 1977 • «Meer algemeen zal de Regering ook maatregelen bestuderen die, in het raam
van de vrede tussen de Gemeenschappen, zouden kunnen bijdragen tot de verzoening onder alle
burgers«. Aldus heeft de Volksunie, die in de regenng slechts
een minderheid is, blijk gegeven
van beginselvastheid. Onze ministers en de partijleiding hebben er
voortdurend over gewaakt dat
het dossier niet opnieuw werd
gesloten of terzijde geschoven.
Voor de eerste maal werd het
repressieprobleem op regeringsniveau behandeld. Er werd beslist
een ministerkomitee op te richten
voor de studie van de sociale
nasleep van de repressie en van
de epuratie Hiermede werd in de
dam van onverzoenbaarheid, die
verscheidene decennia lang ondoordringbaar leek, een bres geslagen. De regering gaf immers te
kennen te willen bijdragen tot de
verzoening tussen-alle burgers en
in die optiek het repressie- en epuratieprobleem te willen aanvatten.
Tevens was het van groot belang
dat de problemen voor de eerste
maal terdege en technisch vakkundig geinventarizeerd en bestudeerd werden.
Het ministerkomitee vergaderde
een vijftal keren. De verwachtingen waren hoog gespannen.
Maar het liep met erg vlot. Dat
amnestie voor de meerderheid
van de Franstalige regeringsleden een moeilijk te nemen aangelegenheid is, kan niemand verwonderen. Het is duidelijk dat in Wallo-

nië de gevoelens gans anders liggen. Verwonderlijk is wel de geringe medewerking van Vlaamse regeringsleden, zelfs en vooral van
diegenen die de slogan «omdat
mensen belangrijk zijn» in hun
vaandel dragen.
Aan de verschillende departementen die een raakvlak hebben met

ding aan de staat en het sekwester kwamen aan bod, maar hiervoor werd aan minister Geens
een bijkomende schriftelijke uiteenzetting gevraagd W e wachten evenwel nog altijd.
Het vele werk van Rik Vandekerckhove leidde ertoe dat het
ministerkomitee begin oktober
een aantal maatregelen goedkeurde op het vlak van de pensioenen, de nationaliteit, de vuurkaart
en het arbeidsereteken. Andere
maatregelen werden in het vooruitzicht gesteld het dossier had
vorm kregen en er begon zich
een consensus af te rekenen en
de harde strijd voor de verwezenlijkingen zou beginnen.

Erepenningen
voor verdienstelij
Vlamingen
Tijdens een ontvangst overhandigde VU-senator Coppieters, voorzitter
van het Nederlands Kultuurparlement, de erepenning van de Nederlandse Kultuurraad aan dne zeer verdienstelijke Vlamingen. Amedee
Verbruggen wegens «zijn strijd aan het IJzerfront, zijn Vlaamse
bewustwording en engagement en zijn onverpoosde Vlaamse inzet»;
aan dr Gerard de Paep « om zijn Vlaamse bewogenheid, zijn strijd voor
de vernederlandsing van het onderwijs, zijn Vlaamse rechtlijnigheid en
zijn enorm werk als arts en chirurg»; aan dr. Feilden de Tollenaere
(Ronse ° 1912) voor zijn jarenlange ijver voor de totstandkoming van
een Lexikologisch instituut, waaruit in 1967 uiteindelijk het Instituut voor
Nederlandse Lexikologie te Leiden ontstond.

Maar Tindemans besliste er anders over De politieke krisis verzuurde de werkomstandigheden
in het komitee. Besloten werd

Bres in de dam
het repressieprobleem — en dat
zijn er heelwat — werd gevraagd
een dokument op te stellen met
een duidelijke juridische omschrijving van de problematiek, de
sociale implikaties ervan en met
een suggestie van oplossing. Hiervan IS te weinig in huis gekomen.
Met uitzondering van het ministerie van Justitie en van minister
Wyninckx, die een degelijke nota
over de pensioenproblemen had
uitgewerkt, was het resultaat pover.
Minister Vandekerckhove, die de
Volksunie vertegenwoordigde in
het Komitee, nam dan zelf het
roer in handen. Met zijn gekende
werkkracht en met een degelijkheid die iedereen verbaasde, stelde hij een zeer uitgebreide studie
samen over het repressie- en epuratieprobleem. Zijn aandacht ging
voornamelijk naar de pensioenen,
zowel van werknemers, zelfstandigen als van onderwijzers en
staatsambtenaren. Het pensioen
vormt immers voor de getroffenen, meer dan dertig jaar na de
tweede wereldoorlog, het grootste probleem. Daarnaast bevatte
zijn studie een pleidooi voor de
teruggave van de burgerlijke en
politieke rechten, voor de regeling
van de Belgische nationaliteit,
voor de toekenning van het arbeidsereteken en de frontstreeprenten. Ook de schadevergoe-

voorlopig niet meer samen te
komen
Voor vele repressiegetroffenen
was de regeringsknsis een pijnlijke slag. Ongetwijfeld hebben veel
mensen gehoopt dat aan de ellende, die zij al tientallen jaren meeslepen, eindelijk een einde zou
komen.
Het heeft niet mogen zijn. Ondanks het feit dat de Volksunie
het als een van haar belangrijkste
regeringsopdrachten beschouwde de reéle noden en sociale
gevolgen van de repressie te
doen oplossen. Tindemans en zijn
vnenden hadden evenwel méér
oog voor elektoralisme en mogelijke stemmenwinst.
En toch zijn er tekenen van hoop.
Een regering, die tweederde van
de politieke krachten achter zich
verzamelde, sprak zich ondubbelzinnig uit voor het vinden van een
oplossing in deze problematiek.
ZIJ wilde een bijdrage leveren om
een pijnlijke bladzijde uit het verleden om te slaan.
De problemen werden geanalyzeerd, oplossingen werden gevonden en goedgekeurd. Deze feiten
kan men niet zonder meer naast
zich leggen. De geslagen bres in
de dam van onverzoenbaarheid
mag en kan met meer gedicht
worden. Integendeel zij moet groter gemaakt worden, tot wanneer
de hele dam bezwijkt.

Op de foto's: de overhandiging aan Amedee Verbruggen
omringd
door de provincieraadsleden
Leo van Hoeyland, Raoul De Ryck en
Fons Claeys, VU-kamerlid Nelly Maes en
VU-arrondissementsvoorzitter Arnoud Heyse. Onder: voorzitter Coppieters en dr Gerard De
Paep. (Deiro)

Kroonstuk: de „Ancienne Belgique"
tn het grootse én groene Vlaams
sociaal-kultureel
centrum
te
Schaarbeek lichtte
staatssekretaris Vic Anciaux vorige
week
zijn kultureel
infrastruktuurbeleid in de Brusselse
agglomeratie toe.
De aanwezigen, ook van de Franse pers, kwamen onder de indruk van de talrijke
trefcentra,
wijkcentra, jeugdhuizen, bibliote- •
ken, en zgn. multifunktionele
centra die op korte tijd voor de Brusselse Vlamingen verworven werden ; ook en vooral in uitgesproken frankofone
gemeenten.
Zeer spoedig zal ook het grote
nut blijken van onder meer het
pand Val-Saint-Lambert
aan de
Graanmarkt waar een aantal koepelorganizaties
en
diensten.

evenals de Workshop, een grote
ruimte zullen vinden.
Het
dossier-Martelarenplein
werd door Vic Anciaux
definitief
van onder het
administratieve
stof gehaald, zodat dit broodnodig logistiek centrum eindelijk in
de steigers kan gezet
worden
voor een duchtige
restauratie.
Er wordt gezocht naar een oplossing voor het
BKT-toneelgezelschap, en Anciaux heeft nu een
wetsontwerp
klaar voor de herstrukturering
van het
Paleis
voor Schone Kunsten,
waardoor
de Vlaamse aanwezigheid
ernstig gewaarborgd
kan
worden.
Tenslotte had Vic Anciaux
op
zijn perskonferentie
belangrijk
primeur-nieuws:
een speciaal ministerkomitee
heeft ermee inge-

stemd dat staatssekretaris
Anciaux de 'Ancienne
Belgique'
voor de Brusselse
Vlamingen
kan verwerven.
Vic A n c i a u x : « Een « kroonstuk »,
inderdaad, want als er nog één
lacune was in Brussel, dan was
het een totaal open,
polyvalente,
alle-mogelijkheden-biedende
ruimte; daarenboven een ruimte
die «bekend» en « gekend»
is
door talrijke « Vlomse
Brusseleirs ' ; bij uitstek ook een ruimte
die kan voorzien in één, ik zou
bijna zeggen » dramatische » behoefte... U weet dat het één van
mijn stokpaardjes is dat wij, Vlamingen, één zéér grote fout begaan hebben in het
kultuurbeleid: wij hebben ons te elitair
opgesteld
in het verleden,
wij
hebben het reële kontakt met de
volksmens verloren, wij hebben
géén «Folies Bergères » meer,
geen variétéruimte, geen ruimte
voor volkskultuur ! Ik geloof dat
de verwerving van de
'Ancienne Belgique » aan die, essentiële
lacune,
kan
tegemoetkomen :
een echt, populair
volksteater,
dat misten we nog!'

Na Egmont

De Volksunie heeft op de harde
communautaire standpunten van
het Waals front opzettelijk niet
met even extremistische, elektorale slogans geantwoord De VU
blijft zichzelf, zegt voorzitter Hugo Schiltz Een gesprek met hem,
Frans Baert en Willy Desaeyere
over de toekomst van de Volksunie, na Egmont
Het Vlaams paternalisme
De voorzitter van het Franstalig
blok (Spaak, Nothomb, Cools)
zeggen in een debat met de redaktie van KnacK dat het Vlaamse
paternalisme hen danig op de
heupen begint te werken Vraag
van Knack ook de ontzaglijke
drainering van Vlaams geld naar
Wallonië?
Het Staalplan
Na twee jaar knsis hebben premier Vanden Boeynants en minister Claes vorige week het grote
projekt rondgekregen voor de

voor een gratis proefnummer volledig ingevuld te
sturen aan KNACK, Dienst Promotie, Meiboomiaan
33, 8800 Roeselare.
Naam
Straat
Gemeente

Bij de foto: Vic Anciaux in gesprek met enkele
Schaarbeekse
senioren.
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herstrukturenng van de Belgische
staalnijverheid Wordt dit orgelpunt in het staal-feuilleton de uiteindelijke redding of een heilloos
avontuur voor de schatkist?
Koninginne-rel
Zonder duidelijke argumenten
heeft de Senaat op de valreep van
de Kamerontbinding een voorstel
afgeketst om van de komende
grondwetsherziening ook vrouwen tot de troon toe te laten
Waarom heeft men de kans met
gegrepen om van die antieke toestand af te raken ? Deze week in
Knack • de okkulte achtergronden van een koninginne-rel
RBP : toch volhouden
De bezetters van RBP beseffen
wel dat hun zaak elektoraal
dreigt gemanipuleerd te worden,
maar dat verandert niets aan hun
eisen Volgens professor Bundervoet IS deze tiezetting ,,van historisch belang voor het syndikalisme in Vlaanderen"

Postnr
wekelliks bij uw
tijdschriftenhandelaar

35 fr.
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Franse nummertjes...

Een verkiezingscampagne kost geld, veel geld.
De Volksunie heeft steeds kunnen rekenen op de vrijgevigheid van leden, «WIJ «-lezers en sympatizanten. Ook nu
weer, zeker nu de kosten van zowat alles gestegen zijn...
Uw bijdrage, hoe klein ook, wordt in dank aanvaard !
Stort daarom vandaag op onderstaand nummer en a d r e s :

Het is de minister van binnenlandse zaken die verantwoordelijk is voor de organizatie van de
verkiezingen. De socialistische
minister Hendrik Boel volgt
nauwgezet de formaliteitenkalender, en zo brak vorige maandag
het voor alle partijen belangrijke
campagnemoment aan : de trekking van de lijstnummers.
Daar heeft de Vlaamse minister
dan onverwacht enkele steken
laten
vallen;
kommunautaire
nog wel.

Moed ? Voorspoed ?

Allereerst leidde hij de nummertrekking op de eerste plaats... in
het Frans. Waarmee hij een stevige Belgische traditie voortzette.

Bij een grote Vlaamse katolieke
partij pronken de kandidaten
blijkbaar allen met een eigen slogan. Z o maakt Gaston Geens er
de weggebruikers in het Leuvense attent op dat wie vandaag
moed heeft, morgen voorspoed
krijgt.
De vraag is natuurlijk of diegenen die vandaag de moed hebben niet voor een partij te stemmen die koudweg en openlijk
een gooi doet naar de absolute
meerderheid, of die kiezers evenzeer omwille van hun moed morgen aanspraak mogen maken op
voorspoed ?

430/0691071/34
VU-Verkiezingsfonds
Barrikadenplein 12

Bij de eerste affiche voor massale ledenwerving was duidelijk
aan
geldbesparing
gedacht,
want in het duister waren deze
affiches nauwelijks herkenbaar.
Evenwel, deze dagen wordt op
massale schaal uitgepakt met
kandidatenaffiches, die omrand
worden met een fluorescerende
omlijsting. Wat enorm goed past
in de cadeautjes-sfeer van de
eindejaarskoopjes... Maar, van
soberheid gesproken...

Programma
De « WIJ »-katern met het VU-verkiezingsprogramnna
werd
op
vraag van heelwat plaatselijke besturen op groot aantal bijgedrukt
Eksemplaren zijn — zolang de
voorraad strekt — verkrijgbaar
op het algemeen VU-sekretariaat

Staart intrekken
Na het VU-programma worden
nu ook de verkiezingsprogramma's van de andere Vlaamse partijen door de Vlaamse Brailleliga
ter beschikking gesteld van de visueel gehandicapten Niet in brailleschrift, maar gesproken o p cassette.
«Het Laatste Nieuws», dat de
zaak belachelijk probeerde te maken, mag dus gerust de blauwe
staart intrekken...

Sneeuw
Het IS nog niet zo vaak voorgevallen dat een verkiezingscampagne
in het putteke van de winter doorgaat. Deze week bv hingen de
affiches er besneeuwd en dus
onherkenbaar bij.

1000 Brussel
Flater
V., T e r v u r e n
H.D.B., 2 0 5 0 A n t w e r p e n
W.CHalle
F.V., G l a b b e e k — Z u u r b e m d e
P.V C , 1200 B r u s s e l
D.N., R o n s e
E.H., W o m m e l g e m
V.W., L o v e n d e g e m
J.H., K o e k e l a r e
G.D.S., J e z u s - E i k - O v e r i j s e
G.B., Wilrijk
F.V.D.E., E k e r e n
J.D., G r i m b e r g e n
T.W., D i l b e e k
G.B., St.-Truiden
LA., Mechelen
A.H., H o v e
R.W., S c h e r p e n h e u v e l
J.W., H u i z i n g e n
H.W., S t . - A m a n d s b e r g
A.W, Antwerpen
F.F., B o e c h o u t
« M i j n e e r is t r o u w », 1080 B r u s s e l
V.C., O u d e g e m - D e n d e r m o n d e
R.V.D.A., S t . - M a r t e n s - L a t e m
E.U.V., Wilrijk
F.E., Wilrijk
I.e., S t . - S t e v e n s - W o l u w e
L.V.N., A s s e
G.-LG., H o v e
J.P., Hasselt
D.B.-V.D.W., S c h i l d e
LCBerchem

1.500
500
500
1.500
1.000
2.000
250
150
500
500
1.000
500
100
1.000
2.000
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
5.000
1.000
5000
500
500
500
800
2 000
500
500
500

J V., A n t w e r p e n
J B.-V D E., W i j g m a a i - H e r e n t
PT., Wemmei
^
V. L , O v e r p e l t
.2£Üi
J. H., O v e r i j s e
M . L, leper
K. V D B . , S t - A n d n e s
A . M., K o r t r i j k
A . D.S., H e k e l g e m
F B., Wilrijk
V . T . - V E., 1 0 6 0 B r u s s e l
M V.O., S t - A m a n d s b e r g
A D., M e n e n

5.000
1000
1.000
1.000
500
500
500
1.000
500
5.000
2.000
500
1.000

Totaal 3e lijst

WIJ 6

312.406

Toen vervolgens aan de partijvertegenwoordigers een protokof werd voorgelegd om een
« sobere verkiezingscampagne »
te voeren, bleek plots dat die
tekst in het Frans was geschreven, en er nergens ook maar één
Nederlandse vertaling te bespeuren viel. Zo'n flater zou een
FDF-minister terecht zwaar aangewreven w o r d e n !

Zonder verpinken
De kommunautaire klap op de
vuurpijl kwam dan uiteindelijk
nog vanwege de partijvertegenwoordigers : alle Vlaamse partijen — het zogenaamd «Vlaams
B l o k » inbegrepen — zetten meteen hun handtekening onder
die Franse tekst, behalve V U vertegenwoordiger Frans B a e r t

Nationale lijstnummers uitgeloot

VU ondertekent Frans
soberheidsakkoord niet
mor de komeiHte vcrtiWzin

™opgBt.ld

De V U gaf uiteindelijk haar akkoord aan het protokol, onder
voorbehoud, precies
omwille
van die Franse tekst.
Alle andere Vlaamse partijen
stemden zonder verpinken in
met de Franse tekst, Claes van
het Vlaamse Blok inbegrepen.

Sobere campagne
Nog vóór tussen de verschillende partijen, en in handen van
minister van Binnenlandse Zaken Boel, plechtig werd beloofd
een sobere verkiezingscampagne te voeren, doken in sommige
streken van Vlaanderen, bij voorbeeld tussen Brussel en Leuven,
aanzienlijk veel grote affiches
op van de CVP.

Rekening
In het Pajottenland woont iemand
die met minister Chabert een
rekening te vereffenen
heeft
want elke morgen prijkt de minister op zijn affiche met. . valhelm
en autogordel...

Straatlopers...

Dat IS het duidelijkste bewijs dat
in de campagne 7 8 de affiches
geen al te grote rol zullen spelen.
Maar dat andere — vooral de
zeer persoonlijke kontakten —
veel doeltreffender zullen zijn.
Niet v e r g e t e n '

VU op radio
Woensdag 6 december
om 13 u. 25
(na . Aktueel»).
Woensdag 13 december
om 13 u. 25
(na «Aktueel»).

Twee VU-vnenden uit Scherpenheuvel-Zichem maakten van een
vrije avond gebruik om in Brussel
een avondwandeling te maken.
Ze liepen ongestoord door het
hartje van de hoofdstad, hun V U sympatieen
uitstallend
Van
straatloperij gesproken. .

VU op tv
•
•
•

Woensdag 30 november
om 19 u. 25.
Woensdag 6 december
om 19 u. 25.
Woensdag 13 december
om 19 u. 25.

« Kiezen of delen »
•

Het
Volksunie-panel
komt op woensdag 13
december om 20 u. (na
het tv-nieuws) op het
scherm.
Andere
partijen
worden
door de V U met vragen
bestookt o p :
• maandag 11 dec. (KP)
• dinsdag 12 dec. ( P W )
• donderdag
14
dec.W
(BSP)
X
• vrijdag 15 dec. (CVP) " OTO
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als je op «profijt» uit bentga je nu best
naar niel
naar

MEYERS
DISCOUNT
«-vT" %».

HONDERDEN KLEDINGSSTUKKEN
- met uiterst minieme weeffoutjes - afkomstig uit een
der grootste europese modezaken, nu tegen prijzen om
te lachen,

ECHTE

PROFIJTPRUZEN

• WITTE DINER-JACKET
van zuiver scheerwol, voor heren
normale prijs 5750 F
nu vanaf

2.000 F

• SPORTVESTEN
van zuiver scheerwol, nieuwste modellen
normale prijs 4250 F - 3995 F - 3250 F
nu vanaf 1 . 0 0 0 F
• LUXE VESTONS
van gladde velours, effen of met fantasie dessins
normale pnjs 3995 F
nu vanaf

1.000 F
XC^A'^vtffOOi^-vv.

UW PROFIJT LIGT IN NIEL!
995
500
vanaf 3 . 250
vanaf Z . 095
vanaf I . 750
vanaf Z . 995
vanaf Z . 450
van 750
tot 1 . 500
vanaf 1 . 595

HERENJAGERSLODEN

vanaf 1 .

TWEEDELIG KOSTUUM

vanaf Z .

DRIEDELIG KOSTUUM
VELOURS KOSTUUM
PARDESSUS ZUIVER WOL
SHETLAND DAMESMANTEL
WOLLEN DAMESMANTEL
PRACHTIGE KLEEDJES
VELOURS VESTON
ANORAKKEN
voor heren
voor dames
voor kinderen

vanaf 8 9 5 r
vanaf 1 . 0 9 5 r
vanaf 5 5 0 F
OPEN
ALLE DAGEN VAN 14
TOT 20 UUR
• Zaterdag van 9 tot 18 u.
• Zon- en feestdagen geslo-

y i f i i i ® iii€#iif :
A. DE LANGLESTRAAT 2-10 NIEL '

Tl/-PROCMfYllYlK<;

Donderdag
NOVEMBER

1

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Peppi en Kokki (f) - 18.15 De familie
Papatie Cdok.) — 18.40 Little Vic,
het renpaard (O - 19.00 Sporttribune. - 19.30 Kijk uit! - 19.45
Nieuws. — 20.10 De Muppet
Show. - 20.30
Panorama. —
21.00 Standpunten. — 21.20 Première. — 22.10 Nieuws.

BRT 2
20.10 King (dok.) 20.40 Zes
dagen in het leven van Bengt
Andersson Cf.)

NED. 1
18.55 Nieuws. - 18.59 Bij ons in...
Havelte. — 19.49 Wat heet beter ?
— 20.25 Voor een briefkaart op
de eerste rang. — 21.15 't Zand
33. - 21.35 Nieuws. - 21.55 Den
Haag vandaag. — 22.10 Schubert
1797-1828. - 23.10 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De Astronautjes CfJ — 19.05 Avro's Toppop. - 20.00 Nieuws. - 20.27
Muzikale hartewensen. — 21.20
Avro's Puzzeluur. — 22.20 Televisier magazine. — 23.10 Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. - 17.30 Les
rendez-vous du jeudi. — 18.00 De
Muppet Show. — 18.30 Zigzag. —
18.45 Spectacle. — 19.15 Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. - 20.00
Autant savoir. — 20.20 Le chat et
la souris Cfilm) — 22.00 Nieuws. —
22.15 Le Carrousel aüx images

ARD
16.10 Nieuws. - 16.15 Das Podium. — 17.00 Hans und Lene
(jeugdfilm). - 17.20 Wind (dok.)
- 17.50 Nieuws. - 18.00 Intermezzo-lnformationen.
—
18.15
Tennis lieber als Kanonen (f). —
19.15 Hier und heute. 19.45
Spiel um 4tel vor 8. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Pro und contra.
— 21.00 Alles Oder nichts.
21.45 Ein tag im Herbst. - 22.30
Tagesthemen. — 23.00 Vier gegen die Bank (tv-film). — 0.35'
Nieuws.

ZDF
16.30
Elektronika.
17.00
Nieuws. - 17.10 Sindbad (f.). 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Klager und Beklagte (f.). - 19.00
Nieuws. — 19.30 Peter Alexander
(show). - 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D. 22.05
Die Macht der manner ist die
Geduld der Frauen Ctv-spel). —
23.25 Nieuws.

13.00 Nieuws. — 13.15 Regionaal
programma. — 13.35 Objectif santé. - 14.00 Les 24 jeudis. - 18.02
A la bonne heure. — 18.27 Un, rue
Sesame. — 18.55 Les Mohicans
de Paris (f). - 19.10 Les tifins. —
19.15 Une minute pour les femmes. — 19.20 Gewestelijk nieuws.
— 19.45 L'lnconnu de 19.45. —
20.00 Nieuws. - 20.35 Le temps
des as (.iX - 21.35 Euro 9. 22.35 Ciné-première. 23.05
Nieuws.

A 2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 L'Age en fleur (f.). - 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.00
Operation danger (f.). — 15.55 L'lnvitè du jeudi. — 17.25 Fenêtre
sur . - 17.55 Recré A2. - 18.35
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres
et des lettres (spel). — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Politieke partijen. — 20.00 Nieuws. —
20.35 Le grand échk^uier. — 23.15
Nieuws.

FR. 3

ZDF
11.00
Rappelkiste.
1645
Nieuws. 16.55 Pfiff. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 De
wraak van de roofmoordenaar.
(Laurel en Hardy). 19.00
Nieuws. — 19.30 Auslandsjournal.
- 20.15 Aktenzeichen: XY... ungeloest. — 21.15 Tele-Zoo. —
22.00 Heute-Journal. - 22.20 Aspekte. — 23.05 Aktenzeichen:
XY... ungeloest. - 23.15 Rafferty
und die wilden Maedchen (film).

ARD 3
18.00 Sesamstrasse. — 18.30 Telekolleg I. - 19.00 Hobbythek. 19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws.
20.15 Zeitzeugen. 21.00
Momenta. — 21.15 Revolution
und Avantgarde: Kuba (reportage). — 22.00 Eine Frau von heute
(f.). - 22.50 Gott und die Welt. 23.20 Nieuws.

LUX.

19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 Regionaal programma. — 19.55 II était une fois
l'homme (f.). — 20.00 Les jeux de
20 heures. — 20.30 Tueur d'élite
(film). — 22.20 Nieuws.

Vrijdag
DECEMBER
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Oum, de witte dolfijn (f.) - 18.15
Klein, klein kleutertje — 18.30
Open school. — 19.00 Lachertjes.
- 19.05 KTRC - 19.45 Nieuws.
— 20.15 Allemaal beestjes. —
20.45 De vogelverschrikker (f). —
22.35 Nieuws.

BRT 2
20.15 Klaverweide (f). 21.05
Première-magazine. — 21.55 Dag
aan dag.

NED. 1
18.55 Nieuws. — 18.59 Bassie en
Adriaan (f). — 19.20 De man van
Atlantis (f.). — 20.10 De showbizzquiz. — 21.35 Nieuws. 21.55
W o r d t u al geholpen ? (f.). - 22.20
Barry Manilow in koncert. —
23.00 Gesprek met Van Agt. —
23.10 Namens onze ouders (dok.).
- 23.40 Nieuws.

NED. 2
18.25 Teleac. - 18.55 Nieuws. 18.59 Wickie de Viking (f.).
19.27 De Muppetshow. — 20.00
Nieuws. — 20.27 De illusionist (f.).
— 21.25 Kant aan mijn broek (f.).
- 22.15 Brandpunt. - 22.50 De
Alles is Anders show. — 23.55
Nieuws.

12.15 La bonne franquette. —
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15
Cinq a sept week-end. — 17.50
L'atout-cuisine du c h e f — 18.05
Le coffre-fort. — 18.10 Cinq a
sept magazine. — 18.35 Le coffrefort. - 18.40 Système D. - 19.00
Nieuws. — 19.30 Le coffre-fort. —
19.35 Passé et gagne. — 19.47
Entre chien et chat. — 19.55
Aujourd'hui en bref. — 20.00 La
course autour du monde. — 21.00
La guerre des monstres (film). —

TF 1
12.15 Réponse a tout 12.29
Les Tifins. — 12.33 Midi première.
- 13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal programma. — 14.05 CNDP.
17.57 A la bonne heure. —
18.27 Un, rue Sesame. 18.55
Les oiseaux de Meiji Jingu (f.). —
19.15 Une minute pour les femmes. - 19.18 Les Tifins. - 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.45 L'lnconnu de 19.45. — 20.00 Nieuws.
- 20.30 Folie douce (toneel). -

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 L'age en fleur (f). - 14.03
Aujourd'hui Madame (f.). — 15.00
D'Artagnan amoureux (f.). —
16.00 Delta. — 17.25 Fenêtre
sur... - 17.55 Recré A2. - 18.35
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres
et des lettres (spel). — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top
club. - 20.00 Nieuws. — 20.32 La
corde au cou (f). — 21.30 Apostrophes. - 22.40 Nieuws. — 22.47
Le pirate noir (film).

FR. 3
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 Regionaal programma. — 19.55 II était une fols
l'homme (f.) - 20.00 Les jeux de
20 heures. — 20.30 Le nouveau
vendredi. — 21.30 Tino Rossi (portreü. - 22.25 Nieuws.

Zaterdag
DECEMBER
BRT
14.00 Dag aan dag. - 14.30 Bonnie Scotland (film). - 16.00 Open
school. - 18.00 Kuifje. - 18.05
Deacon, de beste hond in het westen (jeugdfilm). — 18.50 Het werk
van de akker (reportage). — 19.45
Nieuws. - 20.10 De kollega's (f.)
— 20.55 Terloops. — 21.40 Wielen
(tv-film). - 23.15 Nieuws.

NED. 1
15.32 Een hondenshow in Engeland (reportage). — 16.10 Ren je
rot. — 16.45 Tros penalty bokaal.
17.00 Andrè anders dan anders. — 18.30 Sesamstraat. —
18.45 Paspoort. — 18.55 Nieuws.
- 18.59 Bolke de beer. - 19.10
Tedshow. — 20.40 The streets of
San Francisco (O. — 21.05 De
Lucy show (f.) — 21.35 Nieuws. —
21.55 De wereld van het nieuws.
- 22.35 U zij de glorie. - 23.20
Nieuws.

NED. 2
10.15 Open school/Teleac. —
18.55 Nieuws. - 18.59 D e Tros
top 50. - 20.00 Nieuws. - 20.27
Teleraadsel. — 20.40 De dame
van Duke Street (f.) — 21.30 Aktua TV. — 22.00 Makkers, staakt uw
wild geraas (film). — 23.30 Tros
sport. — 23.50 Nieuws.

RTB
15.40 Ouy nos djouyyans Othello.
(Waals toneel). — 17.30 La preuve par set. — 18.35 Balourd et
Balu. — 18.40 Boite postale J. —
19.10 Antenne-soir.
—
19.30
Nieuws. — 19.55 Politieke tribune.
— 20.03 Le jardin extraordinaire.
20.33 Volpone (toneel).
22.33 De Silenen van Silenrieux
(dok.) — 23.17 Nieuws.

ARD
14.25 Nieuws. - 14.30 Sesamstrasse. — 15.00 Muziek van de waterkant. — 16.30 ARD-Ratgeber. —
17.15 Z u m I. Advent. 17.45
Nieuws. — 17.48 Die Sportschau.
— 18.30 Intermezzo-Informationen. — 19.15 Hier und Heute. —
19.45 Der 7. Sinn. - 19.50 Kurz
vor 8. - 20.00 Nieuws. - 20.15
Jungfrau mit Fünflingen. (tv-spel).
- 21.45 Nieuws. - 22.05 L i f e :
Volker Hechtenbrink. — 23.05 Um
9 Uhr geht die Erde unter. (film).

ZDF
17.05 Landerspiegel. - 18.00 Der
W e g nach Tournon (f.) 19.00
Nieuws. — 19.30 Junge llebe
(Poolse jeugdfilm). — 20.15 Lustige Musikanten. — 21.45 Nieuws.
21.50 Sport-StudlQ. 23.05
Flucht nach Nevada (gangsterfilm). - 0.30 Nieuws.

RTE 1
DDR 3
18.00 Sesamstrasse. — 18.30Telekolleg I. 19.00 Charly macht
schluss (Jeugdfilm). — 19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws — 20.15
Die verkaufte Braut (film). —
21.30 Galene. - 22.00 Ende off en.
— 23.45 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15
Cinq a sept agenda. — 17.20
Recifs (f.). — 17.50 Cinq a sept
sgrvice et variétés. — 18.00 Le
coffre-fort (spel). — 18.05 Nieuws.
- 18.20 Ram-dames. - 18.35 Le
coffre-fort (spel). — 18.40 Système D (spel). — 19.00 Nieuws. 19.30 Le coffre-fort. - 19.35 Pas'se et gagne (spel). — 19.47 Entre
chien et chat. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Boney (f.). - 21.00 Les Barbouzes (fJ. — 22.35 Horoskoop.

TF 1
12.15 Reponse a tout. - 12.19 Les
tifins. — 12.33 Midi première. —

WIJ 8

14.00 Schooltelevisie. - 17.30 Le
magazine des jeunes. — 18.00 De
Muppet-show. — 18.30 Zigzag. —
18.45 Sept sur sept. — 19.15
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. —
19.55 A suivre. — 21.50 Nieuws.
— 22.05 Le banquet des fraudeurs (film)

ARD 3

RTB

17.30 Technik zwischen Macht
und Mangel. — 18.00 Les Gammas. - 19.00 Markt - Wirtschaft Sozial. — 19.15 Sport im Westen.
— 19.55 Journal 3. 20.00
Nieuws. - 20.15 Nicht schuldig ?
(dok.) - 22.20 Musikwelten 4.

11.00 Protestantse ke
12.00 Faire le point
13.00 Nieuws - 13.0
simo. — 14.00 La dyne
syte. — 14.50 Calime
Visa pour Ie mondi
Sportuitslagen — 1
clin d'ceil. 17.30
Brussel. — 18.20 N
19.10 Kuifje. - 19.30
20.00 Hippodrome
21.00 Camera sport;
Nieuws.

TF 1
12.12 Regionaal programma. —
12.27 Les Tifins. - 12.30 Cuisine
légere. — 12.47 Jeune pratique.
— 13.00 Nieuws. 13.33 Les
musiciens du soir. — -14.02 Toujours le samedi. — 18.05 Trente
millions d'amis. — 18.35 Les Tifins.
— 18.40 Magazine auto moto 1.
— 19.13 Six minutes pour vous
défendre. — 19.20 Gewestelijke
aktualiteiten. — 19.43 Clic et Clac.
— 19.45 L'lnconnu de 19.45. 20.00 Nieuws. - 20.35 Show machine. — 21.36 Destins croisés ( f . ) '

A2
13.35 Des animaux et des hommes. — 14.25 Les jeux du stade.
— 17.10 Salie des fétes. - 18.00
La course autour du monde. —
18.55 Des chiffres et des lettres.
— 19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.45 Top club. — 20.00 Nieuws.
— 20.35 Les enquêtes du commissaire Maigret (f.) — 22.20 Sur la
sellette. — 23.05 Terminus les étoiles. — 23.45 Nieuws.

FR. 3
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 Regionaal programma. — 19.55 II était une fols
l'homme. — 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20.30 Pelnes de cceur
d'une chatte Anglalse (toneel). —
22.05 Nieuws. - 22.25 Cavalcade.

LUX.
16.32 Super Juke-box. 18.00
Cinq a sec (f.) — 19.00 Nieuws. —
19.30 Aventures des hommes,
(dok.) — 19.55 Aujourd'hui en
bref. 20.00 Chaparral (f.)
21.00 Nuit de decembre (film). —

Zondag

L

3 DECEMBER

BRT
9.00 Open school. - 9.30 Doe
mee. — 10.00 Eucharistieviering
vanuit Lokeren. — 11.00 Haalenvangst op volle zee (dok.). —
11.40 Een rat doet rillen (dok.). —
12.00 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 14.30 Voor boer en tuinder. — 15.00 Sesamstraat. —
15.25 Pollux en de blauwe kat
(jeugdfilm). — 16.45 Manna (dok.).
— 17.10 Sportuitslagen. — 17.15
Tom en Jerry. — 17.30 Jumping
van Brussel. — 18.30 Kuifje. —
18.35 Het magische potlood. —
18.45 Wolga (dok). 19.45
Nieuws. — 20.00 Sportweekend.
— 20-30 Alle schepsels, groot en
klein (f.). — 21.20 Opera digestDe
Rozenkavalier.
22.20
Nieuws.

NED. 1

19.55 Los Angeles, les années 30
(f). - 20.45 Vendredi sport.

11.00 Goede morgen (dok.). —
15.45 Teleac. — 17.00 De oecumenische beweging (dok). —- 18.30
Teleac. — 19.00 Nieuws. — 19.05
Terugkeer van de Saint (f.). —
19.55 Hier Parijs. 2005 The
Sandpiper (film). — 21.50 Schrijvers over hun werk. — 22.30
Nieuws. — 22.35 De vernietiging
van het valse vrouwbeeld. —
23.15 Nieuws.

ARD

NED. 2

16.10 Nieuws. 16.15 Fixer
(jeugdfilm) — 17.45 D i e : Kriminalpolizei raet — 17.50 Nieuws. —
18.00
Intermezzo-Informationen
- 18.30 Hit um halb 7 - 18.40
Reich und arm — 1915 Hier und
heute. - 20.00 Nieuws. - 20.15
Nacht mit Susanne (film). — 21.55
Plusminus — 22 30 Tagesthemen.
- 23.00 Die Kriminalpolizei raet
- 23.05 Die Sportschau. - 23.30
Lobster (f.) - 00.30 Nieuws

15.30 Nieuws. - 15.32 Veronica
telt tot zes. — 15.57 Het strand
(dok.) 16.07 Goud van Out
(hits). - 17.02 Studio Sport 1. 17.20 Reinkarnatie in de Himalaya
(dok). 18.05 Sesamstraat.
1820 Europa binnenskamers. —
19.20 Studio Sport 2. 20.30
Humanistisch verbond. — 20.35
Nieuws. — 20.40 Mary Hartman,
Mary Hartman (f.). - 21.20 Hollands spoor. — 21.55 De waarheid
ligt op het slagveld (dok.).

RTB 2

D e V o g e l v e r s c h r i k k e r , v l o t t e film r o n d t w e e v e r s c h o p p e l i n g e n d i e
door de konsunnptiewereld zwerven...
V r i j d a g 1 d e c e m b e r o m 2 0 u. 4 5 op B R T 1

30 NOVEMBER

ARD

10.00 De Islam (doh
Das feuerrote Spielm(
Info-Show. - 12.00 D
nale
Frühschoppen.
Nieuws. — 13.15 Z\
- 13.40 Magazin dei
14.50 Ein Platz an
(reportage). — 14.55
pje. — 15.25 Wie Is ve
lijk? (serie). 17.(
City (f). - 1745 Het
de Bermuda driehoe
Nieuws. — 1833 Die
19.20 Weltspiegt
Nieuws. — 20.15 Ac
20.20 Tatort (f
Nieuws. — 21 55 Ges

ZDF

13.00 Nieuws - 13.(
schelbe - 13.25 Chr(
che.
13.45 Rap
14.15 Willi bij de mi
14.40 De leerlooier (d^
Nieuws. — 15 20 Knaf
gen Advent. — 15.3
ehe (speelfilm). — 1
— 17.02 Die Sport-R
18.00 Tagebuch.
chende Colts (fj. — 1
— 19.10 Bonner Peri
19.30 Cartouche, der
— 21.10 Serie over
21.55 Nieuws - 221
oder die weisse Ki
neel). - 23.00 Nieuw

FR 1

9.15 Godsdienstige
— 12.02 La saquenc
teur - 12.29 Les Til
TF-1-TF-1. 13.00
13.20 C'est pas sèri«
Les rendez-vous du i
15.30 Tiercé - 15.3
volant (f). - 16.25 S|
re. — 18.12 Le Fran
film). — 19.25 De vu
Venezuela CdokO. Tifins. - 2000 Nieu
Austerlitz (film). — ;
(Abel Gance) - 22.1

A2

12.58 Top clubjdiman
Nieuws. — 13.40 Tof
che. - 1430 L'age •
— 1550 En savoir p
Petit theatre du d
16.55 Monsieur Cinè
Chocolat du dimanc
L'ami public nr, 1. —
2. — 20.00 Nieuws,
mon Bocanegra (ope

FR 3

17.30LesZ'ados(f.).
vité de FR 3 - 19.'
— 20.00 Louise Micl
20.30 Rue des Archr
Nieuws. - 21 30 Ene
diovisuelle de cinén
Cinè regards — 22.3
pére (film).

LUX

13.15 Hei Elei, Kuck
Punch et Jody CTV-f
L'Homme araignée.
sentiers de l'aventu
Nieuws. 19.33 C
— 20.00 Departemer
21.00 Ouinze jours

Maandi
BRT

14.00 Schooltelevisie
Kuifje. - 1805Pepp
18.20 Open school.

1978
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TI/-PROGMIY1MK5

otestantse kerkdienst —
aire Ie point (debat) —
euws — 1305 Concertis
14 00 La dynastie des For1450 Cahmero - 1505
lur Ie monde — 1715
slagen - 1720 Le ptit
'il — 1730 Jumping te
-

1820

MISS

(f)

-

Jifje — 1930 Nieuws —
Hippodrome (show)
—
amera sports — 2215

mee — 19 27 Politieke tribune —
1945 Nieuws - 2015 Kijk-spel
- 2005 Lillie ( f ) - 2140 Aktie
kringloop — 2 2 0 5 Nieuws

ke partijen (KP) - 2000 De nieuw e huurster (TV-spel) — 21 20
Alfred Brendel speelt 2137
Nieuws — 21 35 Den Haag vandaag — 2210 Artsenij (reportage) 2245 Studio S p o r t
2 3 1 0 Nieuws

NEP 1
10 30 Schooltelevisie - 18 30 Se
samstraat — 1845 Kortweg —
1855 Nieuws — 1859 Bassie en
Adnaan ( f ) — 19 20 Matchpoint
- 20 20 Simonskoop - 20 40 O p
volle toeren (show)
— 21 35
Nieuws — 21 55 Een maand een
dag - 2300 Nieuws

NEP. 2
1855 Nieuws - 1859 Een brief
van Iwan (filmbrieO — 1925 Kenmerk — 2000 Nieuws — 2027
Socutera — 2032 Ombudsman
— 21 00 D e krokodillenbende (tvfilm) - 2231 Nieuws

NEP. 2
e Islam (dokJ 1045
srrote Spielmobil — 11 15
w — 12 00 Der internatioruhschoppen
—
12 45
— 1315 Zwischenspiel
I Magazin der W o c h e —
in Platz an der Sonne
ge) — 1455 Animatiefilm5 25 Wie is verantwoordesne) 1700 Direktior
— 1745 Het geheim van
nuda driehoek — 1830
— 1833 Die Sportschau
O Weltspiegel 2000
— 2015 Adventssingen
'O Tatert ( f )
2150
— 21 55 Gesellschaft '78

euws - 1302 Die Dreh— 1325 Chronik der W o 13 45 Rappelkiste —
/illi bij de mieren ( f ) —
5 leerlooier ( d o k ) — 1510
— 15 20 Knapenkoren zinvent — 1530 Neigungs
eelfilm) — 1700 Nieuws
! Die Sport-Reportage —
agebuch — 1815 RauC o l t s ( D - 1900 Nieuws
) Bonner Perspektiven —
artouche, der Bandit (film)
O Serie over Europa —
euws — 2210 Genoveva
e weisse Kirschkuh (to-

23 00 Nieuws

)dsdienstige uitzendingen
l La sequence du specta1229 Les Tifins - 1230
1 1300 Nieuws
'est pas serieux — 1415
dez-vous du dimanche —
erce — 1535 Lescadron
f j — 1625 Sports premie8 1 2 Le Franc-Tireur CTV19 25 De vuurvogels van
ela (dokO 1950 Les
- 2000 Nieuws - 2 0 3 5
ü (film) — 2200 Portrait
lance) — 2 2 5 0 Nieuws

5p club dimanche — 1315
— 1340 Top club diman
1430 L'age de cnstal ( f )
3 En savoir plus — 1620
léatre du dimanche —
lonsieur Cinema — 1735
rt du dimanche — 1805
jblic n'- 1 — 1900 Stade
O 00 Nieuws - 2032 Sicanegra (opera)

} s Z a d o s ( f ) — 1800 L'inFR 3 - 1945 Dom-Tom
D Louise Michel ( d o k ) —
ue des Archives — 21 20
— 21 30 Encyclopedie au•lle de cinema 2200
jards - 22 30 A u nom du
m)

ei Elei Kuck Elei - 1645
it Jody (TV-film) - 1830
ie araignee — 1900 Les
de laventure — 1930
— 19 33 Cine-selection
) Departement « S» ( f ) —
)uinze jours ailleurs (film)

aandag
4 DECEMBERl

Schooltelevisie
— 18 00
- 1805PeppienKokki
ipen school — 1850 Doe

RTB 1

1825 Open school/Te'eac
—
1855 Nieuws - 1859 Heidi ( f )
1925 De Lucy show ( f )
19 57 Nieuws — 20 27 De familie
Bellamy ( f ) - 21 20 The streets
of San Francisco ( f ) - 2210 Hier
en nu — 22 50 Ander nieuws vandaag — 2 3 1 0 Nieuws

1700 Feu vert — 1840 Les aventures du petit tortillard — 1845
Katoliek-godsdienstige uitzending
— 1915 Antenne-soir — 1930
Nieuws — 2008 Le voyage de
Selim (tv-spel) - 21 38 Nieuws

ARP 1

RTB
17 30 1 2 3 rimes et racontines
1800 De Muppet show —
1830 Zigzag - 1845 Dokumentaire — 1915 Lundi sports —
19 30 Nieuws — 19 55 Politieke tribune — 2006 Emmenez-moi au
Ritz (tv-film) - 21 40 Nieuws
21 55 Bon anniversaire monsieur
Tolstoi

RTB 2
1955 Politieke tnbune (regionaal
d e b a ü — 20 55 Intriegns a la Maison Blanche ( f ) — 2 1 4 5 Einde
van de uitzending

ARP
8 0 5 Schooltelevisie
1610
Nieuws — 1615 Schaukelstuhl
— 17 00 De dromen van de kat
17 30 Nieuws 1800 Das
Intermezzo bietet an — 1830
Spiel um halb 7 — 18 40 Nertsen
( d o k ) — 1915 Hier und Heute —
1945 Spiel um 4tel vor 8 - 2 0 0 0
Nieuws — 2015 Liebe zu Lydia
( f ) — 2105 Bildspaziergang —
21 15 Die Freien des Nordens
(dok)
— 2200 Seaside Piers
(kusttoerisme) — 22 30 Tagesthemen — 23 00 Der Richter, den Sie
Shenff nannten (film)

ZPF
1700 Nieuws — 1710 Spiel mit
Puppen — 1740 Die Drehscheibe — 1820 Paula Brodesen verdwenen ( f ) — 1900 Nieuws —
1930 Spass mit Musik 2015
Anders leben - ist das m o g l i c h '
( d o k ) — 21 00 Heute-Journal —
2 1 2 0 Prof Tarantoga 2300
Ende der W e g w e r f g e s e l l s c h a f t '

B e r o e p . Reporter, b o e i e n d e triller r o n d e e n m a n in e e n i d e n t i t e i t s k n s i s , filnn v a n e e n u i t z o n d e r l i j k e v i suele schoonheid
D i n s d a g 5 d e c e m b e r o m 21 u. 2 0 o p B R T 1
nieuws — 1945 L'inconnu de
1945 - 2 0 0 0 Nieuws - 2035
Austerlitz (film)

Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag — 2210 De kristenen ( d o k )
- 2305 Nieuws

A2

NEP. 2

1350 Lage en fleur ( f ) - 1403
Aujourdhui madame
— 1500
Pain amour ainsi soit-il (film) —
1620 C N D P 17 25 Fenêtre
sur
— 1 7 5 5 R e c r e A 2 - 1835
C est la vie — 18 55 Des chiffres
et des lettres — 1920 Gewestelijk nieuws — 1945 Top club —
2 0 0 0 Nieuws - 2032 Cinemusic
— 21 35 Question de temps —
2 2 3 5 Chefs d'CEuvre en peril —

1 8 2 5 T e l e a c - 1855 Nieuws 1859 Barbapapa — 1905 Pinokkio (fJ - 1927 Koning klant
2 0 0 0 Nieuws - 2 0 2 7 George en
Mildred ( f ) - 2 0 5 2 Het Rhinemannspel ( f ) — 2 2 1 0 Vara visie
— 2305 Nieuws

F3
"^1910 isiieuws - 19 20 Gewestelijk
nieuws
—
1940
Regionaal
nieuws — 1955 II etait une fois
Ihomme — 2000 La fabuleuse
aventure de Marco Polo (film) —

LUX.
1215 A la bonne franquette —
1700 Clnq a sept jeunes — 1715
Cing a sept agenda — 1720 Les
secrets de la Mer Rouge ( f ) —
1750 5 a 7 service et vanetes —
1800 Les coffre-fort 1805
Cinq a sept actualites — 1820
Ram-dames — 1835 Systeme D
- 1900 Nieuws - 1930 Le coffre-fort — 1935 Passé et gagne
— 1947 Entre Chien et chat —
1955 Nieuws — 2000 La vie de
Mananne ( f ) — 21 00 Les femmes hors la loi (western)

P. 3

1730 1 2 3 Cinema - 1800 De
Muppet show — 1830 Zigzag —
18 45 TVF Cuisine - 1 9 1 5 A n t e n ne-soir — 1930 Nieuws — 1955
Politieke tnbune - 2005 Chansong - 21 45 Nieuws — 22 00
Espagne

RTB 2
1845 Pink Panther - 1850 De
middenstand — 19 55 Politieke tnbune — 2 0 5 5 Tourniket Waals
toneel

ARP
1700 Nieuws — 1710 Flucht aus
der grossstadt — 17 40 Die drehscheibe — 1820 Maerchen der
Voelker — 1840 Popeye (tekenfilm) - 1900 Nieuws - 1 9 3 0 E i n
phantastische Nacht (film)
—
21 00 Heute-journal - 21 20 Momentaufnahmen
— 2200 Oei
rausch in Oklahoma (western)

ZPF

1600 Ihre Heimat - Unsere Heimat — 1700 Sehen statt horen
- 1730 RatgeberTips 1800
Margeth Thursday ( f ) 1830
Bellamys buntes Europa — 1900
Rockpalast — 1945 Sport im
Westen — 1955 Journal 3 —
20 00 Nieuws - 2015 Die Suche
nach den Quellen des Nils ( d o k )
21 00 Kultur der Provinz
21 45 Es dirigiert Theo Lingen —
2 2 3 0 Kenji Sawada (show) —

P. 3
19 00 Hinter den Schlagzeilen So
zialpolitik ( d o k ) — 1945 Journal
3 - 20 00 Nieuws - 2015 Zeitung per Mattscheibe — 2 1 0 0
Momente — 21 15 TV-reeks over
kanker — 21 45 Nicht schuldig '

Dinsdag
DECEMBER
BRT
1400 Schooltelevisie
1800
Kuifje — 1805 Filopat en Patafil
1810 Open school 1840
Muzieksien — 1930 Politieke tribune - 1945 Nieuws - 2 0 1 0
Z e g maar Henk — 21 00 Utopia
(1515) een balans van Europa
(dokumentaire over Thomas More) - 2150 JIJ of wij ? - 2215
Gastprogramma
(Het
Willemsfonds) — 2245 Nieuws

BRT 2
2010 De Kollegas ( f ) 2055
Panorama — 21 20 Beroep re
porter (film)

F1
1215 Reponse a tout 1229
Les Tifins — 12 33 Midi Premiere
— 13 00 Nieuws - 13 36 Regionales magazines
— 1350 Les
apres midi de TF 1 d hier et d aujourdhui - 14 05 C N D P - 1425
Les apres-midi de TF 1 dhier et
d a u j o u r d h u i — 1758 A la bonne
heure — 1825 Pour chaque en
fant — 18 55 Les oiseaux de Meiji
Jingu ( f ) — 1915 Une minute
pour les femmes — 1918 Les
Tifins
1920
Gewestelijk

30 NOVEMBER

RTB

NEP. 1
1615 Mikke makke marsepein
(jeugdfilm) — 1830 Sesamstraat
1845 Paspoort
1855
Nieuws — 1859 Fred Basset —
1910 EO Kinderkrant 1935
Creek and Billabong Natuurfilm
pje — 20 05 Eldndge Cleaver Portret van een Black Panther —
20 50 Vluchtelingen (reportage)
21 24 Tenslotte
21 35

1610 Nieuws - 1615 De veiligheidsdienst ( d o k ) 1700 Das
maedchen auf dem besenstiel
(sprookje) — 17 35 Lolek und
Bolek ( f ) 1750 Nieuws
18 00
Intermezzo-informationen
- 18 30 Halb 7 - 18 40 Polizei-inspektion ( f ) — 1915 Hier und heute — 1945 Tip um 4tel vor 8 —
2 0 0 0 Nieuws - 2015 Dem Himmel sei Dank — 21 00 Monitor —
21 45 O w e n Marshall Strafverteidiger ( f ) - 22 30 Tagesthemen
— 2300 Tournee ( f )

P. 3
19 00 Kunst in Noord-lndie (reportage) - 1945 Journal 3 - 2000
Nieuws — 2015 Erziehungsberatung (reportage) — 21 00 Momente — 21 15 Ensalada Musica Musiksalat — 2145 Monitor im
Kreuzfeuer 22 30 W e n n die
Liebe hinfallt — 23 00 Nieuws

F 1
1215 Reponse a tout 1229
Les Tifins — 12 33 Midi premiere
— 1300 Nieuws — 1345 Les
apres midi de TF 1 — 1405
C N D P — 14 30 Les apres midi de
TF 1 — 1800 A la bonne heure
— 1827 Pour chaque enfant —
1832 Llle aux enfamts 1855
Les oiseaux de Meiji Jinqu ( f ) —

1915 Une minute pour les femmes - 1918 Les Tifins - 1920
Gewestelijk nieuws — 1945 L'lnconnu de 1945 — 2000 Nieuws
— 2030 Viens danser petite fille
(film) - 21 30 L'Enjeu - 2 2 3 5 La
musique est a tout le monde —

1610 Nieuws - 1615 Ein Platz
fuer Tiere (dok) ' - 1700 Dau
Maedchen auf dem Besenstiel
(sprookje) — 1735 De paardendief (filmpje) — 1750 Nieuws —
18 00
Intermezzo-Informationen
- 1830 Hit um halb 7 - 1840
Reich und A r m — 1915 Hier und
Heute — 1945 Tip un 4tel vor 8
(kwis) - 2000 Nieuws - 2015
Ludwigshoehe (f) — 21 45 Aktualiteitenmagazine

ZPF

A2
1505 Operation Danger (western) — 1555 Decouvnr — 1725
Fenétre sur
— 1755 Recre A2
- 1835 C e s t la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres — 1920
Gewestelijk nieuws — 1945 Top
club - 2000 Nieuws 2035
Les
souliers
de
Saint-Pierre
(film) - 2330 Nieuws

FR. 3
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 Regionaal programma — 1955 II etait une fois
Ihomme — 2 0 0 0 Les jeux de 20
heures — 2030 Le convoy maudit (western) — 2205 Nieuws

LUX.
1215 La bonne franquette —
17 00 Cinq a sept jeunes — 1715
Cinq a sept agenda — 1720 Dr
Simon Locke ( f ) - 1750 Cinq
a sept service et vanetes — 18 00
Le coff re-fort — 1805 Cinq a
sept actualites — 1820 Ram-dames — 1835 Le coff re-fort —
1840 Systeme D
1900
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort —
1935 Passé et gagne — 1937
Entre chien et chat — 1955
Nieuws — 20 00 La petite maison
dans la praine ( f ) — 21 00 Quand
passent les faisans (film)

Woensdag
DECEMBER
BRT 1
1530 Open school - 1630 Tiptop — 1805 Jonger dan je denkt
- 1835 Nancy Drew (f) - 1930
Politieke tribune — 19 45 Nieuws
- 2020 Happy days (f) - 2045
De trek naar het zuiden (dokumentaire) — 21 25 Gesprek met Karel
Van Isacker — 2215 Nieuws

BRT 2
2015 De laatsten zullen de eersten zijn CrV-spel) - 21 45 SaintNicolas-cantate (Benjamin Britten)

NEP. 1
11 30 Schooltelevisie - 15 00 Teleac — 1530 Barbapapa — 1535
Addams Family (F) - 1600 Mumbley
1608 De betoverde
stoomwals (jeugdfilm) — 17 00
Mieuw en mauw — 1705 De film
van ome Willem — 18 30 Sesamstraat — 1845 Toeristische tips
1855 Nieuws 1859 Van
gewest tot gewest — 19 50 Politie-

1700 Nieuws — 1710 Bis ans
Ende der welt (O 1740 Die
Drehscheibe - 1820 K O - O K
(praatduel) — 1900 Nieuws —
1930 Menschen in Manhattan
( d o k ) - 2015 ZDF-Magazin
21 00 Heute-Journal
2120
Starsky & Hutch (f) - 2205 Ein
anderes Gefuhl fuer die Wirklichkeit Het leven in een klooster
(reportage) — 22 35 Verdunkelung (tv-spel) — 0 1 5 Nieuws

ARP 3
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws
- 2 0 1 5 Mittwochs in
- 2200
Der 7 Sinn - 2205 Filmtip
2 2 1 0 Die 42 Strasse (musical) —

TF 1
1215 Reponse a tout 1229
Les tifins — 1233 Midi-premiere
— 1300 Nieuws — 13 37 Les visiteurs du mercredi — 1755 Sur
deux roues — 1815 A la bonne
heure — 1827 Pour chaque enfant — 18 32 Llle aux enfants —
1855 Les oiseaux de Meiji Jingu
(f) — 1915 Une minute pour les
femmes — 1918 Les tifins —
1920 Gewestelijk
nieuws
—
1945 L'inconnu de 1945 - 1953
Trekking Lotto — 2000 Nieuws
— 20 30 Le vent sur la maison (tvfilm) - 2205 Indications

A2
1505 Les Robinsons Suisses (O
- 1610 Recre A2 - 1835 C e s t
la vie - - 1855 Des chiffres et des
lettres
—
19.20
Gewestelijk
nieuws — 1945 Top club —
2 0 0 0 Nieuws - 2032 Les Muppets — 21 05 Mi-fugue mi-raison

FR. 3
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 1940 Regionaal programma — 1955 II etait
une fois Ihomme — 2000 Les
jeux de 20 heures - 2030 Rapt a
lltalienne (film) - 2205 Nieuws

LUX.
1215 La bonne franquette —
1630 Lecole buissonniere —
1800 Le coffre-fort - 1805 De
nos clochers — 1820 Ram-dames — 1835 Le coffre-fort —
1840 Systeme D
1900
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort —
1935 Passé et gagne — 1947
Entre chien et chat — 1955
Nieuws - 2000 Hit-parade
21 00 La belle et le cavalier (film)
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Na Stalin nu Mao
Het lag in de lijn van de verwachtingen, dat wijlen Mao Tse Toeng
van zijn voetstuk zou tuimelen en
zou herleid worden tot een sterveling als een andere, weliswaar
een grote historische figuur maar
dan toch geen onfeilbare god.
Het Westen heeft steeds met
gemengde gevoelens het vertoon
in en buiten China, gade geslagen
waarbij Mao als een afgod werd
vereerd. Te pas en te onpas werd
het beruchte boekje bovengehaald, waann volgens de machthebbers alles te vinden was. Of
het nu om een teoretisch twistpunt ging of een technische kwestie in de ekonomie, fluks werd het
rode boekje bovengehaald en
werd een « passende tekst» gelezen. Dat aan het defekt daarmee

nog met verholpen werd bleek
niet tot de hersenen van de doorsnee-Chinees door te dringen.
Het rode boekje, feitelijk de jarenlange
alleenheerschappij
van
Mao heeft China op industrieel
en militair gebied ver achteruit
gedrongen. Midden een nooit aflatende strijd om de wereldhegemonie door de grote mogendheden,
de Sovjets en de USA, herhaalden de Chinezen de diskussie in
de Aya Sofia van Konstantinopel,
de diskussie onder de teologen
over het geslacht van de engelen,
terwijl de Turk op de poort bonsde. Pas sinds Mao's dood doet er
zich een kentering voor en stelt
China steeds wijder zijn deuren
open voor industriële vestigingen
uit het Westen en nu ook voor de

modernizering van zijn miljoenen
tellend soldatenleger.
Op beide strekkingen worden
thans twee namen geplakt: premier Hoewa en vice-premier
Teng. Deze laatste ontkent weliswaar dat er een strijd om de
macht gaande is, het is niet de
eerste keer dat een logenstraffing later een bevestiging blijkt te
zijn. W e kennen allemaal de rol
van de muurkranten in China.
Sinds weken voor Mao van zijn
luister ontdaan. Er is ook reeds kritiek op Hoewa, verwerkt in de kritiek op Mao. Het is een subtiel
spel van beschuldigingen via van
hun voetstuk gehaalde idolen met
terzelfder tijd lof voor de man of
de strekking, die de meeste kansen heeft de machtsstriid te win-

nen. In de kunst van het verdoezelen of het bewandelen van omwegen zijn de Chinezen ware meesters. De huidige politieke strijd verloopt trouwens ook gedeeltelijk
volgens de Chinese strategie : de
vijand afmatten door schijnbewegingen en het — tijdelijk — ontwijken van een veldslag in regel. En
de guerrilla kende Mao zeker.
Dat het leger een rol speelt blijkt
uit de relaties die Hoewa resp.
Teng met de legerleiding hebben.
Hoewa is geruime tijd hoofd van
de politie geweest, de geheime
inbegrepen. Teng van zijn kant
heeft bij menig legeraanvoerder
een voet in huis. De militairen verwachten van Teng een kordater
herbewapening en modernizering
van het leger dan van Hoewa.

Een dergelijk programma kan de
legerleiding slechts gunstig stemmen tegenover Teng.
De ironie heeft gewild dat zij, die
het dichtst bij Mao stonden en
aan deze relatie hun macht ontleenden en uitbreidden, dit « diploma nu tegen hen te zien uitspelen.
Dat het Westen — en M o s k o u !
—' met argusogen de politieke
ontwikkeling gade slaan spreekt
vanzelf. De tegenstelling PekingMoskou kan grote invloed uitoefenen op de rest van de wereld,
vooral ook omdat China momenteel de «omsingeling» van de
S.U. blijkt te verstevigen. Dat de
westerse zakenwereld met de
ommezwaai in Peking reeds orders binnenrijft, hoort eveneens
tot de regels van het spel.

Vrije tijd: sport
Is topvoetbal nog sport?
Is topvoetbal nog sport ? De vraag stelt zich alsmaar scherper. In de
loop van de voorbije week hebben zich weer een drietal feiten voorgedaan die de sceptici, en deze worden talrijker dan vaak verondersteld, onder de voetballiefhebbers tot nog grotere terughoudendheid
tegenover hun voorkeursport zullen aanzetten.
9 Voor het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd tegen het
bescheiden Israël streek de Belgische voetbalbond een bedrag van
70.000 Zwitserse franken op. Daarbij dienden de Israëli ook nog de
verplaatsings- en verblijfskosten voor hun rekening te nemen. Alles
bij mekaar kostte de wedstrijd tegen de Witte Duivels hun gastheren
1.600.000 frank.
9 In Nederland ligt het sektiebestuur betaald voetbal aan stukken
omdat de klubs, die in een vroeger stadium al overheidshulp < opeisten », onverwijld shirtreklame willen invoeren.
9 In Engeland kocht het commerciële televisiestadion ITN voor
drie exclusieve rechten voor het Britse league-voetbal (nationale
kompetitie en league-cup) voor een bedrag van 5.000.000 (vijf miljoen !) pounds. Omgerekend ruim driehonderd miljoen frank. De
staatsomroep BBC werd kompleet buiten spel gezet.
Achter één en ander willen wij graag enkele vraagtekens plaatsen.

Kulturele uitwisseling
De Belgische voetbalbond wordt
bestuurd door ambitieuze en bekwame cijferaars. Dat wisten wij
al van vroeger. Wanneer de blauw e brieven ter diskussie staan is
geen zee de bondsleiders te
hoog. Maar dat zij van het bescheiden
Israël
aanvankelijk
80.000 Zwitserse franken wisten
los te peuteren voor het spelen
van een vnendschappelijke partij
sloeg ons toch met verstomming
Door enkele journalisten naar
een verantwoording gevraagd —
soms kan dit dus toch ! — wisten

de Belgische ploeg nooit enige
subsidie krijgt toegestopt wanneer zij zich over de grenzen
beweegt als ambassadeur van
onze... kuituur.
Trots zegden de heren uit de Guimardstraat dat de « Mannschaft»
per interland op vreemde bodem
100.000 mark krijgt toegestopt
van de Duitse regenng omwille
van de bijdrage geleverd in het
kader van de kulturele uitwisselingen
Neem je het ons kwalijk als we
stellen dat het ons echt te gortig
wordt... ?

Sportbrandpunt
de bondsbestuurders het volgende te vertellen :
"Die wedstrijd tegen Israël kost
ons nog altijd een miljoen. Voor
elke speler die zij aan de nationale ploeg afstaan strijken de klubs
15.000 frank op. Er dienen speciale
verzekeringen
afgesloten
325.000 frank om de klubs te
beveiligen. 120.000 frank om de
spelers zelf gerust te stellen. De
verzekering tegen vliegrisico's beloopt 40.000 frank. De spelers
hebben ook nog recht op een
wedstrijdpremie:
20.000 fr
de
man. Reken zelf. We houden er
nog
een
tweehonderdduizend
frank aan over Overigens, indien
Israël het gevraagde bedrag te
hoog vond, had het maar moeten
weigeren. Waarover praten we
dus?»
De bondsbestuurders voegden
er nog aan toe dat, in tegenstelling met bij voorbeeld Duitsland,

WIJIO

O v e r h e i d s s t e u n plus
shirtreklame
Ook in Nederland moet je de
bondsbestuurders — welke voetbalfan hoorde nog niet van Hoogewoning en Zwikstra... ? — geen
muilen leren trekken. Daar diskussieerde men in het voorbije weekend over de wenselijkheid en de
mogelijkheid van de invoenng
van shirtreklame. Het oordeel van
de klubs liet zich raden: liefst
direkte invoenng. Beter vandaag
dan morgen. De klubs immers
hebben geld nodig. Overal en
altijd. Op het eerste gezicht een
oordeel om geen aanstoot aan te
nemen In België fungeren onze
voetballers immers al langer als
sandwichmen. Er bestaat echter
een «licht» verschil: in Nederland
gemeten de klubs van het betaalde voetbal van een niet onaanzienlijke overheidssteun. Om het
betaalde voetbal, en de daarin

gecreëerde arbeidsplaatsen, leefbaar te houden. Het komt er dus
op neer dat de klubbestuurders
uit twee en zelfs meer — want
net als overal elders betaalt ook
de televisie een aardig bedrag
aan de klubs... — ruiven willen
eten. Merkwaardig vinden wij dat
de klubs het niet eens nodig achtten, ondanks de in die richting wijzende adviezen van spelers- en
trainersorganizaties, de bovenvermelde geldschieters omtrent de
eventuele problematiek te raadplegen. Net immers als in België is
sluikreklame in Nederland verboden. Dat de N O S alvast bij monde van de heer Enkelaar protest
liet horen pleit in haar voordeel.

zette de BBC kompleet buiten
spel, kocht de alleenrechten voor
een waanzinnig bedrag (vijf miljoen pond) en bood de Football
League (en wellicht al de Europese voetbalbonden) een zulkdanige komfortabele onderhandelingspositie aan voor de toekomst dat
de grenzen gewoon niet meer
voorspelbaar zijn. Waar het allemaal moet eindigen weet geen
mens. Maar wees gerust: overal
in Europa zijn de voetbalbonden
al aan het uitkienen welke cijfers
zij bij de volgende onderhandelingsronde met hun nationale tele-

visiestations over de tafel zullen
laten glijden. Het heet dat het allemaal met sport te maken heeft.
Tot slot een bedenking van Rik
Coppens in een recent interview
in << Het Belang van Limburg» :
Het Belgisch topvoetbal is een
immens zakenconcern
geworden,
waarin elk bedrijf zo'n
zwakke
financiële basis heeft dat bij elke
misstap de hele bedoening bijna
op instorten staat.»
Rik heeft overschot van gelijk. En
vermits de overheid al zo vaak
instortende muren moest overeind houden...

Vlaams-Brusselse
hengelaars hebben beet

De BRT-RTB bewoog nooit officieel toen de reklameshirts hier
hun intrede maakten. De wielrenners droegen die immers ook...
De NOS vraagt zich intussen
terecht af of zij moet betalen
om...
verboden
reklameboodschappen uit te zenden die de
dragers van deze ook nog harde
duiten opleveren. Bij verwijzing
naar wielerwedstrijden zegt de
N O S terecht dat misschien de
tijd gekomen is om de hele problematiek aan een grondig onderzoek te onderwerpen. De reklameshirts, de publiciteitspanelen,
de gecommercializeerde klubnamen (IJsboerke, Racing Maes
Pils, Sunair, enz...) hebben de
sport naar ons gevoelen al genoeg ontmenselijkt. Wij willen de
Belgische overheid alvast een
waarschuwing geven: in Nederland heeft men eerst de overheidssubsidie losgeweekt en wil
men nu de publiciteitsbron nog
verder aanboren. Wedden dat onze bondsleiders het andersom
proberen
Staatsomroep
voor schut
Ook in Engeland roert het voetbalestablishment momenteel de grote trom. Daar was het ogenblik
aangebroken om het kontrakt
met de televisiestations BBC en
ITV (die in het verleden een gezamenlijk standpunt innamen aan
de onderhandelingstafel) te vernieuwen. Tot nog toe betaalden
de BBC en ITV 420.000 pond. De
Football League eiste nu een
bedrag van rond de drie miljoen
pond. Onmogelijk, zei de BBC.
Onmogelijk inderdaad. Ware het
niet dat de commerciële zender in
de ganse situatie brood z a g : ze

Ben Van Kee
•• r'il'i- \, n de
«Vlaamse
hengelsportvereniging,
Brussel» kan er prat op gaan voorzitter te zijn van een steeds groeiende
Vlaamse vereniging in het Brusselse
Ben Van Keer nam het roer van de
vereniging over van zijn vrienden
Scholliers en Jacobs, de eigenlijke
stichters van de Vlaamse hengelsportvereniging Van Keer heeft echter wel
de verdienste het ledenaantal tot zo'n
80 Nederlandssprekende hengelaars
te hebben opgedreven Het is dus
werkelijk een vereniging waar Vlaamse hengelaars thuishoren, een echte
Vlaamse organizatie binnen de grenzen van Brussel.
Daarnaast is Ben ook een van de
steunpilaren van de Hengelsportfederatie van Vlaams-Brabant.

Ben Van Keer « Het is onze taak de
belangen van de Vlaamse sportlui uit
het Brusselse te verdedigen. Voor
ons IS de tijd definitief voorbij dat wij
als hengelaars uit de hoofdstad stiefmoederlijk behandeld werden»
Om al zijn werk voor de Vlaamse
sportman en dan de hengelaar in het
biezonder, kreeg Ben Van Keer de
ereplaket van staatssekretans Vic Anciaux Het werd hem door de h. Tack.
namens de staatssekretaris, overhandigd
Het lokaal van de «Vlaamse Hengelsportvereniging Brussel» bevindt zich
in herberg Waltra, Arduinkaai (naast
KVS) te Brussel
Ben Van Keer (links) en kabinetsmedewerker Tack.
(eigen foto)
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Massa geld spoorloos bij sociale PTT-dienst
Daar het parlement ontbonden is (en
er dus geen parlementaire vragen
kunnen gesteld worden) zag V U
volksvertegenwoordiger
Luk
Van
Steenkiste zich verplicht in een open
brief aan PTT minister Defosset an
dermaal te wijzen op de wantoestan
den in de sociale dienst van de PTT

(Dit had o I reeds lang moeten gebeu
ren n v d r ) De h Van Steenkiste
vraagt de minister duidelijk te ant
woorden op de vraag of de minister
het advies tot stopzetting van de sub
sidienng zal involgen dit in het belang

Het IS met de eerste keer dat vast
houder Luk de tanden in dit wild zet
Dank zij zijn tussenkomsten (interpre
taties en parlementaire vragen) kwa
men heelwat onregelmatigheden in
voornoemde dienst aan het licht
Zijn jongste initiatief steunt op een in
drievoud opgesteld verslag van het
Hoog Komitee van Toezicht over zijn
onderzoek in de sociale dienst van de
posterijen Dit rapport w e r d aan de
administrateur generaal en de inspek
teur van Financien overgemaakt Uit
dit verslag blijkt dat zeer belangrijke
bedragen die van de overheid afkom
stig zijn spoorloos verdwenen zijn
De
een
ben
aan

inspekteur van Financien zou in
rapport de suggestie gedaan heb
tot nader order elke subsidiering
de sociale dienst stop te zetten

fSi'isa ^ ^ ^ ? ^

^ ' ^ ^ ^

Luk Van Steenkiste
verder op oorlogspad

van de elementaire politieke moraliteit
en van de ministeriele plichtenleer
Er is echter meer In een verslag
'beklaagt het Rekenhof zich over talrij
ke duistere en verdachte gewoonten
in de sociale dienst van de PTT uitga
ven voor taken vreemd aan de
dienst over buitensporige reiskosten
vergoeding aan beheerders verwaar
lozing van fiskale vermeldingen i z de
aangifte van erelonen en bezoldi
gingen een leningfonds waaruit me
mand wijs geraakt en zo verder

j f f ^ i ? * ^ { b ^ j s ? ^ 5 ? " ^ ^"^

In een vraaggesprek met < La Libre
Belgique (nog voor hij de brief van
het V U kamerlid had ontvangen) zei
de minister < de wantoestanden te zul
len uitroeien waar die zich ook voor
doen»
Maar gevraagd naar meer
inlichtingen over de beruchte aan
koop van een hotel in Zuid Frankrijk
verschool hij zich achter het onder
zoek « dat nog met beëindigd is Ook
premier Vanden Boeynants verschuilt
zich achter het «nog met
voltooide
onderzoek
om een vraag van de h
Van Steenkiste te omzeilen In een
reeks vragen w o u de h Vansteenkis
te weten wie er in de hotelaankoop
kommissielonen had ontvangen wie
ze uitbetaalde welke strafrechterlijke
en deontologische fouten er werden
begaan door wie en welke maatrege
len werden getroffen tegen de minis
ter die zijn kabinetschef n a v het
onderzoek als zondebok de woestijn
instuurde
Vermits het onderzoek beëindigd is
wachten w e met spanning op het
besluit van de regenng Waar men
ook staat niemand mag zich boven
de wet plaatsen
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Echte originele stijlmeubelen die buiten enkele eksemplaren
onvindbaar zijn g e w o r d e n h e b b e n
e e n gev^/eldige e n s t e e d s h o g e r e
waarde te danken aan het mate
naai e n k o n s t r u k t i e t e c h n i e k d i e
eeuwen getrotseerd hebben Het
oude beproefde ambacht wordt
in K u n s t w e r k s t e d e T o n y W a t e r
schoot w e e r uitgeoefend zoals
w e l e e r e n g e e f t als r e s u l t a a t e e n
m e u b e l zoals het autentieke ge
raffineerd van v o r m en afwerking
M a a k e e n uitstap naar o n z e nieuwe meubelzaak

TER SCHOOTE P V B A
Eegenen,
9328 SCHOONAARDE,
Steenweg Wetteren-Dendermonde
Tel 052/42 2156
Sluitingsdag
Donderdag
O p e n i n g s u r e n 10 12
e n van
v a n 13 tot
t o t 19 u 3 0
en
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Dendermonde Steenweg Gent
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DE MONTE
Rechtstreekse invoer van Duitse -piano's.
Zimmerman Schimmel, Ibach
Orgels:
klassiek ontspanmng
Alle muziekboeken en -instrumenten, als:
Gitaren blokfluiten snaren, toebehoren enz
Direkt uit voorraad!
FIRMA DE MONTE,
Korenmarkt 12, 2800 MECHELEN
Tel. 015-41.53.52.

(Adv)

VU beheerst het politieke
gebeuren te Stabroek-Hoevenen
Het gemeentelijk politiek forum van
Stabroek wordt smds de laatste ge
meenteraadsverkiezingen
ontegen
sprekelijk door de Volksunie be
heerst In de gemeenteraad ijvert V U
schepen Frans Van Dessel voortdu
rend voor een demokratisch en ope
ner gemeentebeleid Zijn voorstellen
IV m het grond en verkavelingsbeleid
leidde tot een rechtstreekse konfron
tatie binnen de C V P V U meerderheid
Ook binnen de C V P ontstonden kon
flikten over V U voorstellen
Dat de burgemeester en twee schepe
nen de bevoegdheden van de V U
schepen afnamen ontmoedigde ons
met

• er IS een gemeentelijke milieuraad
opgericht
• de boomplantingsaktie
• oprichten van een dienst onthaal
moeders
• er werd een onderzoek ingesteld
naar de kwaliteit van de grond en het
grondwater in de gemeente
• de verkaveling De Rekke is (voor
lopig ' ) tegengehouden

Voortdurend werden in de gemeente
raad V U voorstellen ingediend om on
ze gemeente leefbaarder te maken
Dat in dit verband een meerderheid
soms een minderheid wordt onder
vond C V P burgemeester De Bie intus
sen ook
De Volksunie voorstellen en ( m e d e )
realizaties liegen er met om
• de klassering van het Moretusbos
IS een feit

Voor dienstbetoon kan iedereen
steeds terecht Op volgende adres
sen

Onze afdeling zelf kende een stijgen
de aktiviteit Elke drie maanden wordt
er een «Wij in Stabroek» thuisbe
zorgd Een intensieve ledenwerving
werd op touw gezet en gaf een duide
lijke stijging van het aantal leden

— Schepen Frans Van Dessel Glas
hoevelaan 4 Stabroek tel 6 8 7 4 7 9
- OCMW
Jos Dils
Berkenlaan
121 Hoevenen tel 6421 54 en Fred
Weyten Plantinlaan 30 Stabroek tel
644610
koen raets

Wilrijkse Hof ter Beke wordt parkzone

EegeneSchoonaarde
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PIANO'S

Tel. 052/42.21.56
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Voor 44 miljoen verwerft Wilnjk het
Hof ter Beke ter hoogte van Atlas
Copco gelegen langsheen de Boom
se Steenweg
Tot nog toe konden de bewoners van
de Wilnjkse Neerlandwijk enkel dank
ZIJ de goodwill van de (inmiddels over
leden) kasteelvrouw van deze parkzo
ne gebruik maken
Te noteren valt evenwel dat een
gedeelte van het Hof nl het stuk
waarop de boerderij staat met als
groenzone in het gewestplan is opgenomen
Uit ingewonnen informatie blijkt dat
aan het betrokken gedeelte met kan

geraakt worden zolang de gemeente
hiertoe zelf met het initiatief neemt
Hopelijk blijft de kontrole op en het
gezond verstand van het C V P BSP
kollege groot genoeg om verdere ver
kwanseling van de Wilnjkse Groenen
hoek te voorkomen
Met deze aankoop wordt een jaren
lange stille aktie van de Neerlandse
wijkraad bekroond die door de inrich
ting van een ambachtenmarkt (op het
fraaie binnenhof van het uit 16SÖ
daterende kasteel) en van regelmatig
terugkerende wijkfeesten het gebied
een ruimere bekendheid hebben bezorgd (wd)
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vu-Wilrijk bezint zich
Als inzet van de verkiezingen wrerd door Frans Kuijpers, nationaal penningmeester, een profiel van de parti) getekend dat de aanwezige leden en simpatisanten sterk wist aan te spreken Afdelingsvoorzitter, Jan Lenaerts, verontschuldigde vooraf volksvertegenwoordigers Van Grembergen en De Beul,
dte beiden om verkiezingsredenen verstek moesten geven
Niet getreurd echter want Frans Kuijpers is, net als broer Willy, een man die
weet te begeesteren Hij schetste eerst de opgang en later de stilstand van
de partij en maakte daarna duidelijk waarom men in 1977 niet anders kon dan
regeringsverantwoordelijkheid opnemen
W a t b e p a a l t p r o f i e l van d e V U '
Als volksnationale partij stuurt de V U
erop aan dat het Vlaamse volk in volle
vrijheid over zijn grondgebied zijn politieke kulturele en materiele rechten
zou kunnen beschikken
Als sociale rechtvaardigheidspartij w\\

ZO€K€RC}C
— Bediende receptie - kassierster fakturatie diploma A6-A2
vijf jaar ervaring uit HeistjOpden Berg zoekt dnngend een
betrekking in de omgeving Mechelen Brussel - Aarschot Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksvertegenvi(Oordiger
Joos Somers Liersesteenweg
11 te 2580 St-Katelijne-Waver
of telefonisch op het nummer
015-217900
N91

de V U het ekonomisch federalisme
doordrukken dat zich steunt op een
harmonische groei van v\/erkkracht en
ondernemingszin
Als maatschappelijk klimaat verdedigt
de V U een verdraagzaam pluralisme
De toekomstgenchtheid van de V U
weerspiegelt zich in haar streven
naar een Europa der volkeren waann
de regio s het voor het zeggen hebben
W o o r d en w e d e r w o o r d
Na een korte pauze kwam de zaal
aan het woord Een aantal onduidelijkheden in verband met Egmont en
Stuyvenberg werden opgeklaard Er
gingen stemmen op voor een Vlaams
front waarbij met zozeer naar punten
en komma s dan wel naar enkele
belangrijke opties voor de toekomst
dient gekeken
Belangrijker dan de vraag of de anderen wel te vertrouwen zijn is de
wetenschap dat de V U erbij moet zijn

om orde op zaken te stellen
In verband met de aktie tegen Egmont
betreurde men de stelselmatige obstruktiepolitiek die elke oprechte dialoog tot nu toe onmogelijk heeft
gemaakt

ANTWERPEN

Afscheid
Paul Van der Gucht zal zich bij de aanstaande verkiezingen voor de Provincie met meer verkiesbaar stellen Enkel
persoonlijke
beroepsoverwegingen speelden bij deze beslissing
een rol Paul dankte voor het vertrou
wen en hoopte dat de andere Wilrijkse kandidaten eveneens op ieders
steun en aanmoediging zouden mo
gen aanspraak maken Hugo Verhelst
nep tenslotte de aanwezigen op zich
bij de campagne met onbetuigt te
laten en de Wilnjkse kandidaten over
al te propageren

Dringend
VUJO-bericht
• De
arrondissementele
VUJOraad voorzien voor 1 december e k
gaat met door
• Kandidaat-plakkers worden ver
zocht zich te melden bij Joris Roets
Koning Albertstraat 33 Lint Ctel
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Verklezingsnieuws
uit Ekeren
Verkiezingen

iflLiriD
DECEMBER
2

K O N I N G S H O O I K T jaarlijks Vlaams volksbal om 20 u in de
parochiezaal CMechelbaan) Orkest Andre Romano en zijn
Sioux

2

NIJLEN Joelfeest ingencht door het Sint-Maartensfonds Aanvang 17 uur in de feestzaal « Nilania » Kesselsteenweg 38 Nijlen Optreden Scheldekoor met aan het orgel Stonne Wauters

3

MEERHOUT

3

H U L S H O U T Jaarlijks VU-St-Niklaasfeest in de parochiezaal
om 14 uur Poppenkast zang en spel Leiding en animatie
mevrouw Verduyck Toegang gratis

3

HERENTALS St-Niklaasfeest o m 16 uur in Brouwershuis,
Bovenrij 50 Ingericht door de Vlaamse Vrouwenbeweging van
Herentals

9

B O O I S C H O T VU-ledenfeest o m 20 u in Parochiezaal - Centrum Disco-bar Kempische koffietafel 50 fr per persoon
Optreden van Zangkoor «Het Netelied»

9
10

ZOERSEL

16

LIER

16

VU-bal in zaal « D e Smoutmolen» 20 u 30

ANTWERPEN
werpen-stad

Kerstfeest voor VU-gepensioneerden van Ant-

VU-bal o m 20 uur in het «Hof van Aragon»,

RANST 3e Nacht van Pallieterland VU-verkiezingsbal in het
Gildenhuis te Emblem (Dorpstraat) O m 20 uur 5Qfr

Het plaatselijk VU-bestuur deelt de
leden en sympatisanten mede dat
Veerie Thyssens de vierde plaats
inneemt op de Kamerlijst Dokter Paul
Bortels de tweede plaats bij de opvolgers op de Senaatlijst en Hendrik Bellens de negende plaats o p de Provincielijst

IN SPANJE
VOOR 899.000 F
EEN VILLA BOUWEN

St Niklaasfeest voor de jongsten

OPTIEK
WALTER

ANTWERPEN

5 O
KERKSTRAAT
Tel.
(031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Verklezmgsfonds
Gelieve indien mogelijk de VU-afdeling Ekeren geldelijk te steunen Stort
uw bijdrage o p volgende bankrekening VU-EKEREN, 414-5024661-97
Verkiezingsfonds Hartelijk dank i
Volmachten

IS BELEGGEN IN
3.000 UREN ZON
PER JAAR
w
PUERTO REY is één van de mooiste en rustigste
plekjes van Spanje. Zonder hoogbouw. Zonder opgeklopte toeristenindustrie. Maar wel
met één van de mooiste zandstranden van
Spanje, en een ongerept natuurgebied als
achterland. Met vlakbij : een schitterend golfterrein, vissersdorpje, enz.
"
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BARCELONA

UW EIGEN VILLA AAN HET STRAND
Op een flink stuk grond (op 300 m van
de zee) in een exclusieve, onder Belgisch beheer staande leefgemeenschap. Onder architectuur gebouwd,
geheel volgens uw eigen persoonlijke wensen. Zwembad, tennisbanen, restaurant, winkels, e.d. ,
zijn aanwezig. Een beleggingsobject waarbij de VLAAMSE x '
TOERISTENBOND zijn
/**
diensten aanbiedt voor
de verhuring.

PUERTO REY

Wenst u een gratis documentatie ?

Wl

Zonder enige verbintenis krijgt U gratis een grondige
documentatie Stuur bijgaande coupon naar PROMOCIONES PUERTO REY - Leo de Bethunelaan 10
- 9300 AALST - Tel 053/77 33 29
NAAM
ADRES
PLAATS

WIJ 11

Tr^s-:?:
TEL

De personen die per volmacht mogen kiezen ondermeer zieken en
vrouwen die wegens een geboorte in
een kliniek verblijven kunnen de formulieren die hiervoor nodig zijn, bekomen op het sekretanaat Geestenspoor 72 Ekeren tel 4 1 0 4 4 1 O o k zal
het bestuur van de VU-Ekeren zorgen
voor vervoer naar de kiesburelen
ingeval dit verantwoord is wegens
ouderdom of een andere reden (wd)

LIMBURG
DECEMBER
8
MUNSTERBILZEN VU-verkiezingsbal van het kanton Bilzen
O m 20 uur in dancing feestzaal Jaws Presentatie der kandidaten dr L Duchteau Clement Huygen E Raskin en J Sauwens

VU-Limburg bezorgd om
automobielinspektie
Dinsdag 14 november 1978 w e r d in
naam van de Volksunie-Limburg een
dringende mondelinge vraag gesteld
aan de minister van Verkeerswezen
door volksvertegenwoordiger
Willy
Desaeyere in verband met het schandaal van de automobielinspektie te
Hasselt De vraag dnngt zich immers
op of het ganse systeem van de autokeuring met grondig moet herdacht
worden en uit de handen gehaald van
private personen die o p een verbijsterende manier de gemeenschap bestelen en bedriegen De vraag kan gesteld worden in hoever men zelfs nog
wettelijk kan verplicht worden zijn
wagen te laten keuren nu gebleken is
dat er van een keuring helemaal geen
sprake is Het blijkt dat praktisch alle
kontrole-apparaten in Hasselt reeds
jaren met meer werkten De andere
stations van Limburg in Heers en A s
blijken onveilig te zijn
De kontroleurs deden dus altijd maar
alsof ze kontroleerden maar kontroleerden in feite mets Naar eigen goeddunken keurden zij de wagens goed
of af naargelang genoeg smeergeld
w e r d betaald
Het IS duidelijk dat het hier met o m
een alleenstaand geval gaat alle stations in Vlaanderen werden door dezelfde inspekteur C ) geinspekteerd
die met de vereiste rang e n / o f diploma zou hebben o m zijn funktie uit te
oefenen De minister heeft geantwoord dat de inspekteur een diploma
A 2 had doch de vraag is of een opsteller een dergelijke funktie mag uitoefenen

ROLAND

Verantwoordelijkheden
Daarnaast stelt zich de vraag naar de
politieke verantwoordelijkheid
O p de eerste plaats de huidige minister van Verkeerswezen O m welke
reden werd de — volgens zijn eigen
verklaringen onbekwame — inspekteur in z o n hoge post benoemd en
gehandhaafd door de m i n i s t e r ' Deze
inspekteur bekent zelf dat hij met het
vereiste diploma bezit en zelfs helemaal geen verstand heeft van techniek, laat staan van autoschouwing
Toch werd hij door de minister belast
met de inspektie Het is bijzonder spijtig dat de minister in de Kamer geweigerd heeft op bijkomende vragen te
antwoorden
« Tramstraat»
O p de tweede plaats draagt een vroegere minister van Verkeerswezen uit
Limburg zelf die nu trouwens ontslag

neemt als parlementslid een zeer grote verantwoordelijkheid Hij heeft naar
wordt beweerd zelf de kontrakten
met de private keunngsstations met
10 jaar verlengd Niemand begrijpt —
tenzij misschien de Tramstraat —
waarom men een officieel keunngssysteem invoert en dan de winsten
doorgeeft aan private personen
O p de derde plaats dragen de vakbonden en vooral de «Tramstraat» in
Hasselt een zeer grote verantwoordelijkheid De keuringsstations verschuilen zich achter de vakbond Volgens
kranteberichten laten de syndikaten
oogluikend de korruptiepraktijken toe
en hebben naar het schijnt zelfs het
ministerie belet o m op te treden Tijdens een recente loondiskussie w e r d
zelfs gesteld dat men bet smeergeldsysteem moest inbouwen De keuringsstations werden soms verplicht
om mensen die smeergelden hadden
ontvangen opnieuw in dienst te
nemen
De Volksunie-Limburg is met tegen de
vakbonden maar klaagt de bindingen
aan tussen de vakbonden en de politici IS voorstander van een eenheidsvakbond die de werkelijke belangen
van de arbeiders dient en die een dergelijke korruptie onmogelijk maakt
Het wordt hoog tijd o m deze Augiasstal te zuiveren

VLAAMSE GROEP BOUWT
TE NIEUWPOORT
De mooiste en goedkoopste studio's en appartementen van gans de kust Zicht op zee of duinen en IJzervlakte
Inl J a n Dewilde, Bauterstr 20, Machelen Tel 091889141
Beheerder Pol HERMAN, Goudbergstraat 119, Wevelgem Tel 056-4129 22
^^^^^02)
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WIJ in D€ iyOLK9Uhl€
Franstalig militair sport- en
ontspanningscentrum

BRABANT
Lcn
DECEMBER
1

9
9
13

15

16

16

BRUSSEL • 2e Brusselse VUJO-fuif om 20 uur in Waltrakelder
(naast KVS) Voorverkoop 40 fr Inkom 50 fr
GRIMBERGEN VU-verkiezingsmeeting in zaal Wauxhall Sprekers Vik Anciaux, Bob Maes en de plaatselijke kandidaten
LEUVEN . Verkiezingsmeeting om 20 uur in Salons Georges
Spreker Maurits Coppieters, voorzitter Nederlandse Kultuurraad
BRUSSEL- Haantjesfestijn + soep en nagerecht van 12 tot
15 u en van 18 tot 22 u Ook op zondag 10 december van 12
tot 15 uur In het Trefcentrum Laken-Mutsaard, De Wandstraat
14, 1020 Brussel Voorschot lOOfr
ST.-KATHERINA-LOMBEEK: St-Niklaas-T-dansant in zaal Uilenspiegel
G O O I K - Krekelhof tentoonstelling van D Horemans (gebrandschilderde glasramen), J Paesmans (aardewerk), Ch Roubens
(schilderijen) Van 9 tot 25 dec (zondag 24 dec gesloten)
ROTSELAAR-WEZEMAAL-WERCHTER . VU-bal om 20 uur in
parochiezaal Wezemaal Orkest D J
DIEST: VU-bal in Hallezaal om 20 u 30 Orkest Minten
B U I Z I N G E N : VU-pensenkermis in Don Boscokelder, Steenweg naar Alsemberg Zaterdag vanaf 11 u , zondag 11 u 30
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM : informatie-avond met kamerlid
Willy Kuijpers over de definitieve gewestplannen AarschotDiest De avond begint om 10 u en gaat door in de St-Norbertuszaal te Averbode Organizatie <• Een leefmilieu voor U » (ml
013-77 32 40)
LONDERZEEL: VU-verkiezingsmeeting in zaal Centrum Sprekers Vik Anciaux, Paul Peeters en de plaatselijke kandidaten
KAPELLE-OP-DEN-BOS . O m 12 uur stipt verzameling ten huize van kamerlid Paul Peeters voor vertrek autokaravaan in het
kanton O m 21 uur inzet verkiezinpsnachtbal te Wolvertem in
zaal Cecilia, Oppemstraat
MEISE-WOLVERTEM-OPPEM : 10e afdelingsbal in zaal Cecilia
te Wolvertem, Oppemstraat 14c om 20 u 30 met het orkest
« Sunshine »

OOST-VLMNDEREN
flL€nD€g

Wij-Vrouwen »-Gent aktief
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i o f ten C-cnl|oortt
Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dooren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
M a a n d a g gesloten

tewerkgestelden (per taalrol), het zakencijfer enz Ook de ergerlijke miskenning van het Nederlands wordt in
deze vraag aan de kaak gesteld
Tevens maakte het kamerlid zich tot
tolk van de omwonenenden die klagen over het hinderen van het weggebruik door het vlakbij liggend golfterrein
De VKTT achtte de klacht wel ontvankelijk doch wegens gebrek aan enig
bewijs van konkrete overtreding ongegrond Niettemin stelt de kommissie
dat het centrum in kwestie onderhevig IS aan de taalwet

V

studio
LEUVEN 1
16u30
19 u 45

KT

Gizmo
Film van Howard Smith
13 u 3 0 - 2 1 u

2e week

KT

De Klompenboom

Voorlopig geen
verbinding
Wezemaal-Hof stade

Film van Ermanno Olmi
17u45-24u

In antwoord op een vraag van V U kamerlid W Kuijpers
antwoordde
minister van Openbare Werken dat
de verbinding
Wezemaal-Hofstade
met ingetekend is op het bij KB goedgekeurde gewestplan Halle-Vilvoorde
Over het gedeelte van deze verbinding, weerhouden op het bij KB goedgekeurde gewestplan Leuven bestaan er op het departement momenteel nog geen vooruitzichten in de
planning Er dient dus vooralsnog niet
nader op dit onderwerp ingegaan

KNT

Dossier S I
Film van Michel Deville, met Gilles Perrault

LEUVEN 2
13 u 30 - 20 u

7e

week

KT

Grease
Met John Travolta, Olivia Newton-John
16 u - 22 u

2e week

KNT

Convoy
Film van Sam Peckinpah, met
Kris Kristofferson, Ali McGraw

DIRK MARTENS

18u-24u

AALST

NINOVE

Piranha

PVBA

Film van Joe Dante, met Bradford Dillman, Heather Menzies

Lang£ Zoutstr 30 29 33 36-38Tel 053/2140 60

Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

KNT

TERVUREN

KINDERARTIKELEN plooi- en wnndelwagens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken - scliomniels k.nmerversienngen • wastafels
en wnskussens - kinderkleding

NIVWF stelt voor
donderdag 20 u 30
Vrijdag 22 u 30

SPORTARTIKELEN allerlei - tiirnkledi|
rniteriiitriistingen
ping
pongt.ifels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen kampingartikeleii turngerei

KNT

A d a l e n 31
Film van Bo Widerberg

DECEMBER
2
W O N D E L G E M : Jaarlijks St-Niklaasbal met het orkest «The
Sunny Stars» in zaal De Nachtegaal, Spoorwegstraat 84
Inkom 60 fr
2
V R A S E N E . bezoek van St-Niklaas met het Pallut-poppenspel
om 1 4 u in de Katolieke Knng Info E Audenaert
2
R U P E L M O N D E : bezoek van St-Niklaas om 15 u in zaal Scheldeland
2
R U P E L M O N D E : dansfeest Amedee Verbruggekring om 20 u
in zaal Scheldeland
3
N I N O V E : St-Niklaasfeest om 14 u 30 in zaal Denderhoeve,
Burchtstraat Optreden van poppenkast «'t Ajuintje »
3
GERAARDSBERGEN : Eetmaal ten voordele van het Vlaams
Sociaal Centrum vanaf 11 u 30 tot 15 u en vanaf 17 uur in
' zaal Vlasschaard, Gentsesteenweg 75 (Hemelveerdegem)
3 KRUIBEKE : St-Niklaasfeest om 14 u 30 in de Ceciliazaal
HOFSTADE-AALST: VU-ledenvergadenng in zaal Welkom,
8
Hoogstraat 70, Hofstade Gastsprekers Jan Caudron en prov
raadslid Jules Hendnx
ST.-DENIJS-WESTREM-AFSNEE • VU-etentje voor alle leden
8
en sympatizanten om 20 uur in het Gildenhuis, Kerkstraat te
S D W Gastspreker Oswald Van Ooteghem
DE KLINGE-ST.-GILLIS: VU-ledenfeest om 19 u 15 in het
parochiehuis De Klinge Spreker Maurits Coppieters, voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad
KIELDRECHT - VERREBROEK: Afdelingsbal A Verbruggenknng om 20 u 30 in zaal Gouden Pluim te Kieldrecht
B U G G E N H O U T - D E N D E R M O N D E : Bal van Vlaamse Vnenden in zaal Scaldis te Baasrode
G E N T B R U G G E : Geleid bezoek achter de schermen van de
KNS om 18 u 15, georganizeerd door de Goossenaertskring
GENTBRUGGE Jaarlijkse koffietafel voor V O S , FVV en Goos10
senaertskring O m 15 u 30 in zaal Terminus, Brusselsesteenweg te Arsenaal
H A M M E • Arrondissementele VU-verkiezingsmeeting om 20 u
11
in zaal Vlaamse Schouwburg Sprekers Maurits Coppieters en
Hugo Schiltz
W A A S M U N S T E R Bal van het plaatselijke VU-blad «De Flap16
uit» om 21 uur in zaal P O C Orkest The Gentle Five Inkom
80 fr Instuif in KSA-lokaal met K S A disco-bar

Na twee suksesrijke spreekbeurten
(over drugs, met zestig mensen, en
over «Handig in Huis» met veertig
aanwezigen), houden w e op 12 december e k een avond over het opmaken van kerststukken W e komen
aldus in de eindejaarssfeer terecht
Als «leermeester» hebben w e de
allerbeste Jacques Toebaert
W e houden de avond in de bovenzaal
van het Vlaams Huis <• Roeland », omdat het aantal inschrijvingen al zo talnjk IS, dat wij met meer in het sekretariaat terecht kunnen De « Roeland » is

Aan de rand van de Brusselse agglomeratie, schnjiings op de oude gemeentegrens
Tervuren-Duisburg
w e r d het mooie, bosrijke legerterrein
op 's lands kosten een sport- en
rekreatiecentrum opgericht De uitbatingssfeer is echter grotendeels Franstalig en via het Engels poogt men de
taalwet te omzeilen, daar waar de
andere opschriften wel tweetalig zijn
Met een klacht bij de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht werd tegen deze toestand geprotesteerd door schepenen Jons Depre, Frans
Trappeniers, raadsleden Robert Graulus, Fernand Thenaerts en VU-kamerlid Willy
Kuijpers
Deze laatste stelde tevens een parlementaire vraag aan de minister van
Landsverdediging waann hij o m informeerde naar de aanleg bouwkosten,
de nog geplande werken, het aantal

FILMTHEATERS

de enige ruimte, beschikbaar voor Oit
doel in de buurt Stuur zo vlug mogelijk je strookje of een bnef naar
Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 15,
9000 Gent of naar Lieve Baert, Astridlaan 123, 9000 Gent, of naar Denise
Goethijn, Brittannielaan 64, 9000
Gent
V o o r de leden is de avond kosteloos,
met-leden betalen hetzij een bijdrage,
hetzij een lidkaart Breng schaaltjes
en vazen mee W e hopen het materiaal gratis te knjgen

SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
a.itobanen
elektr tremen der beste merken • a u t o j go-carts • trakloren poppen poppenwagens en -wiegjes - b reien • le_Sbenaars • borden fietsjes alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken • schooltassen - borden tiimmeiibelen tuinschommels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

Zondag 13 u 30 en 16 u

KT

P e t e r Pan
Film van Walt Disney
Vrijdag, zaterdag,
maandag 20 u 30

-

zondag

en

Pretty B a b y

Zwijndrecht
Naar jaarlijkse gewoonte komt ook
dit jaar Sint-Niklaas de kinderen van
Zwijndrecht bezoeken Voor onze gemeente hebben zij hun bezoeken
gepland vanaf woensdag 29 november tot en met dinsdag 5 december,
telkens vanaf 18 u De deelname in de
onkosten bedraagt 60 fr Voor inschrijving en verdere inlichtingen kunt u
zich wenden tot het Vlaams Huis, Polderstraat 15, te Zwijndrecht, tel
52 7532

l^lksunie

Film van Louis Malle, met Susan
Sarandon, Brooke Shields, Keith
Carradine

Afdeling Kruibeke
rouwt
Het bestuur en de leden der afdeling
rouwen en betuigen hun medeleven
aan de familie bij het overlijden van
Frans Reyniers
V o o r hij naar Kruibeke kwam was
Frans als afdelingsvoorzitter te Hemiksem Zijn gezondheidstoestand belette hem zich aktief in te zetten te Kruibeke maar tot zijn laatste dagen leefde hij met de V U intens mee en steunen deed hij als geen een
W I J bewaren aan deze goede, trouwe
en overtuigde man een dankbare herinnenng

Zondag 18 u
Dinsdag, woensdag 20 u 30
The Heretic
Exorcist II
Film van John Boorman, met Sinda Blair, Louise Fletcher, Richard Burton, Max San Sydow

sociaal en federaal

15

18

V i ijdag, zaterdag 20 u
Zondag 15 u
Peter en Elliott d e draak
Film van Walt Disney
Vrijdag, zaterdag 22 u
Zondag 18 en 20 u 30
Maandag, dinsdag 20 u 30

TOP 20
9
10
11
12
13

KURSAAL TURNHOUT

Luk Vanhorenbeek, Bierbeek
Enk V a n d e w a l l e , Izegem
G u i d o Callaert, Opvi/ijk
A n n y Lenaerts, Wilrijk
Jo D e Clercq, Heverlee
Georgette De Kegel, Ninove
Koen Van Menen, Heusden
Willy Serpieters, O o s t e n d e
Jan De Roover, A n t w e r p e n
Achiel Goderis, Oostduinkerke
Paul C r e s e n s , D i e s t
.
.
Veerie Thyssens, Ekeren
Maurits Van Liedekerke, Liedekerke

Saturday Night Fever
woensdag 20 u 30

^-^'^t^-

588
540
432
414
252
252
'44
144
108
84
72
60
48

Jan Caudron, Aalst
-.»»Sf>""f
J e f V i n e x , Erps-Kv^/erps
»44yi4
J D e Landtsheer, D e u r n e
EmielVanlangendonck,St-Kath-Waver
Williann V a n d e c a u t e r , H o f s t a d e
Jan-Pieter Maes, St-Niklaas

1«
36
36
36
24
24

M a r e Devriese, Brugge
A f d Aarsele-Kanegem

94

f^lÉ®'
•'t'-

KNT

A d a l e n 31
Film van Bo Widerberg

TIENEN
Vrijdag 19 u 30
Z a t , z o n d , woensd 13 u 30 K T
Pete's D r a g o n
Film van Walt Disney
Alle dagen 17 u - 22 u
Z a t , z o n , woensd 15, 17 en
22 u

Grease

Zat,
zond.
maand,
dinsd,
woensd 20 u
KT
T r o c a d é r o Bleu C i t r o n
donderdag 20 u 30

KNT

A d a l e n 31

J V

W I J 13

Aanbevolen huizen
MATRASSEN PLATTEAU
Alle m a t e n
alle s o o r t e n
ook
medikale en anti-allergische matrassen
Platteau-Lievens.
Portugeess t r a a t 9, 1 7 8 0 T e r a l f e n e . t e l
053/66 7456
VOEDING

-DEPOLDER-

P o l d e r s t r a a t 12, 8 4 5 8 O o s t d u i n kerke
Fruit en g r o e n t e n enz
D u b b e l e v a l o i s - z e g e l s aan alle
leden

K E U K E N S SANITAIR
VERWARMING
VANDERCRUYS
Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Zondag gesloten

LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Cafe restaurant speeltuin terras
W o e n s d a g en donderdag gesloten
Mdandag
dinsdag
vrijdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
n-iddags Tel 0 5 3 / 6 6 87 40

KOETSWERKEN VAN DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN
Perfekfe afwerking
juiste tinten Affligemstraat 18 1742 TERNAT (St -Kat -Lombeek) Tel
053/66 82 36

D E - r f u D E KRING
Cafe v u - l o k a a l
Dorpsplein Heusden-Limburg

l O E L - Tel. 011-53.43.49

CAFE-FRITUUR
DE S N O E C K
Elie Van Laere - Marcella Naessens
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49. 9230 Melle tel 0 9 1 - 3 0 0 6 5 3

DECRAENROMpvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015/71 1240
Verwarming
stoom
sanitair
herstellingen

Alle

DELANOSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schilderslraat33 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72

Dames en heren in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN.en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
A D O L F CLAES EN Z O N E N
Kerkweg 8 1760 Roosdaal-Strijlem
Tel 0 5 4 / 3 3 3 7 56

ONTWERP

Aragonstraat 6. Lier
Tel 031-8.15.68

UITVOERING
CARROSSERIE V A N H O U D T
Alle carrosserieherstellingen

lindestraat 59, 9280 o v e r m e r e .

Lange Winkelhaakstraat 46,
2000 A n t w e r p e n
Tel 031/32 2 6 1 4

Tel. 091-67.50.73
Burgm. de Lausnaystraat 10,
Overmere.

(gaBtJof i e Kti}tv
2152 Weehelderzande
Dagmenu van 12 tot 14 u.
Extra zondagmenu.
T e l 031/12.07.12

Bauknecht-Center
Verkoop van onderdelen.

riO%vr.V.U.Ieden1
PARDESSUS

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
Steenhouwersvest 52, Antwerpen.

MARC ADAMS
Mechanische s c h r i | n w e r k e r i |
Guchtstraat 105
9310 LEDE
Tel. 053/7048.75.

Steeds w j l k o m in
KREKELHOF
drankhuis met sfeer
Brusselbaan I t . G o o i k
054-3348 57
Uw tweede thuis >

Een zonnige tuin het
hele jaar door!

HOBBYSERRES
• Zeer sterke, degelijke en
waterdichte
konstruktie
• Uitvoering
m
aluminium
met kitloze beglazing
• Zeer eenvoudige
montage
en niet het minste onderhoud
• Vaste breedte van 2,80 m en
variërend
m lengte
tot
10,60 m

Welkom
IN DE GROENE POORT

Jan de Windtstraat 57,

Dorpstraat 3 1 , 1686 Gooik

9300 AALST

02-532 54 81

Tel 053-2183 90

Lokaal van de Volksunie

KLEDING OKTAAF
LEBBEKE & BERLARE

Maak ook eens kennis met de gezellige sfeer in
Cafe-Restaurant
SCHUTTERSHOF
Dorpstraat 10
2922 R A M S D O N K
Tel 015 71 1549

en roomi|S
Wilfried B L A N C Q U A E R T
Grote Kouter 47

UITBERGEN

Tel 091-67 57 12

/r\p->\ Verzorgde keuken,
[NiuUllm demokratische prijzen,
V v J L ^ uitgelezen dienstbetoon
K e s s e l s t e e n w e g 38
2260 Nijlen - Tel 0 3 1 / 8 1 8 8 4 1

RESTAURANT T U L
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091-69.28 74
Specialiteit nbstuk op hout
Dinsdagavond en w o e n s d a g
gesloten

/

lustrerie
marcdevriese

pvba V A N PARIJS

Th W I L L E M S
Schrijnwerk en meubilering

15 B E R I N G E N - 011-436376

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!

Tel 0 3 1 - 3 U 5 . 8 3

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER K L E U N
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 06 43
Na 18 u 425 4642

laan

Snack

Koolmi|n-

Persoonlijke l e n i n g e n Financieringen - Hypoteken
VAN ACCOLYEN VAN THEMSCHE

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR MAAT

D A N N V S C L U B pvba Cafe
Zaal voor feestelijkheden

ALLE L E N I N G E N

Kerkstraat 2a, 8060
ZWEVEZELE,
tel 051-61 1607

KOSTUUMS

VERVOERiVERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
V E C O V E N Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02/268 14 02

GROEP A 2000
L a n d v a n W a a s l a a n 50,
St.-Amandsberg - Tel. 091/28.22.44

DE NEVE

drukkerij edwig van daele

tel 091-67 64 33

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 0 1 4 / 5 8 8 5 8 1
Alle dag en weekbladen

HOFVANARAGON

Alle beleggingen - leningen verzekeringen.

Lange Zoutstraat 24
St-Jorisstraat 24
9300 AALST
Tel. 053-21.4211
WONINGTEXTIEL - WAND- EN
VLOERBEKLEDING

EJN BERT
A s s e s t e e n w e g 117 TERNAT
Tel 0 2 / 5 8 2 131?
VERDELER V O L K S W A G E N - A U D I

Industriële brood- en banketbakkeri)

van het goede meubel

WOONINRICHTING

Restaurant met verschillende specialiteiten Taverne
met Vlaamse specialiteiten,
zoals k o n i j n Vlaams stoofvlees hutsepot Keirer Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen

Feestzalen

Makelaarskantoor
VERHAEST- PERSYN

Keizerstraat 2 (markü
Ternat
02-582 22 22

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstfaat 10,
ST-NIKI^AAS
Tel 031/7673 44

PVBAJ BORREMANS COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsesiraat 238
9500 G E R A A R D S B E R G E N
Tel 0 5 4 / 4 1 2 5 8 9
Wi| bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

FRITUUR-EETHUIS INGRID
01enseweg4I, Westerlo
( V o o r t k a p e l ) , t e l 014-213696
V r a a g p n i z e n voor uw feestmenu's S p e c i a l i t e i t e n
Alle dagen verse mosselen

Z w a n e n s t r a a t 1.
Hasselt (centrum)

-UILENSPIEGEL.
H e r b e r g en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742 Ternat
Tel 582 13 45
Volksunielokaal

Koning Leopoldlaan 1
3180 Westerlo Tel 014-54 4807

De prijsbreker
Groenstraat 84,
2000 Antwerpen
031-36.45.31

J A N
C L A E S
T e l 011/22 23 22

JEF THIJS
Alle verzekeringen

FEESTZALEN-SALGNS

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Geb o o r t e Z e l f k l e v e n d e p l a k b a n d e n etiketten. Houten drukletters - Reklamekalenders.

A . i _ i ~ A . i _ j keuken- en b a d k a m e r i n r i c h t i n g e n
deel uitmakentd v a n de A L - A L n v g r o e p E T E R N I T
Studie-, o n t w e r p - en v e r k o o p b u r e e l v o o r L I M B U R G

Industriepark Blok F
9140 ZELE

Tel 052-444102

baron ruzettelaan
assebroek- brugge
tel. 050/35404

Doe-het-zelf
Bouw- en tuincenter

K L E D I N G LENDERS

MARCEL M E R ' E N S
Verzekeringsmakelaar
Diepestraat 55 - 1810 W e m m e i
Tel 02 478 57 27
De laagste tarieven voor
autoverzekering

Smt-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031/53 70.39
Dames-, heren- en kinderkleding

BRAMO KEUKENS
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OCMW-reis naar Parijs
of verdoken PVV-propaganda...
Het O.C.M W, met de derde leeftijd
naar Parijs, of de verdoken P V.V (verkiezings) propaganda te KoksijdeOostduinkerke
Op de dag van de dinastie vertrokken
onze derde leeftijders naar Panjs
Inderdaad een gratis verrassingsreis
van het OCMW, naar de lichtstad De
opkomst v»/as massaal, ongev 500
mannen en vrouwen, waaronder zo'n
100 begunstigde personen van de
2de en 3de leeftijd
Het bezoek aan de Franse hoofstad
bestond uit een druk bezet programma In de loop van de dag werd de
stad bezocht, met in de late namiddag, het bijwonen van een revue in de
beroemde «Alcazar». Aan champagne en vrouwelijk schoon was er geen
gebrek en de pnjs? Geen nood het
OCMW betaalt. Voor eventuele ongemakken bij enkele oudjes, had men
werklozen (Plan Spitaels"?) ingeschakeld.
"Voor de derde leeftijd en familieleden
was het een onvergetelijke dag Voor
de bevolking een gat van 1.000.000 B.
fr. Dit cijfer is zeker met overdreven,
want 2.000 B. fr per persoon voor
een trip naar Parijs met dergelijk programma is een zeer goedkope berekening.
Een inspanning voor de derde leeftijd
IS een daad van naastenliefde. Maar
een aktiviteit, waar ongeveer iedereen meereist ten koste van de gemeenschap, is machtsmisbruik en de
reinste vorm van geldverkwisterij En
dit van een partij (PVV) die de mond
vol heeft over besparingen in de huidige knsistijd. Nu zij toch aan de pot zit
IS het vrij gemakkelijk om aan geld te
geraken en via zogezegde humane
aktiviteiten in het (verkiezings5-daglicht te springen. Wanneer zal de
overheid eens paal en perk stellen
aan deze korrupte handel in gehandi-

capten en ouden van dagen, die door
bepaalde partijen met meesterlijk brio
wordt gevoerd"?
Om alle misverstanden te voorkomen , een aktiviteit voor de derde leeftijd is een zeer humane daad, maar
het moet in de perken van de redelijkheid worden gehouden Voor hun
zogenaamde gratis reis zal ook de
derde leeftijd, met terugwerkende
kracht (opcentiemen of gemeentebelastingen) betalen

VU-Veurne
en 17-12
Burgemeester Van Hee van Veurne
wordt de nieuwe kopman van VOD
voor de Senaat Het is duidelijk dat
deze kandidatuurstelling een winstpunt betekent voor VOD en vooral
voor de streek van Veurne. Wij wensen hem alle sukses.

Hij haafde niet minder dan 2 200 stemmen.

Verkiezingskalender Brugge-Torhout
Permarfentie :
ledere weekdag is er permanentie in
het lokaal « Breydelhof», Suveestr 2,
8000 - Brugge van 18 tot 21 u (tel.
33 50 67) • alle inlichtingen, bestellen
van volmachten, inzage kiezerslijsten.
Aktiviteiten-kalender:
• donderdag 23-11 . vergadering
voor de kandidaten zaal «Breydelhof», 20 u.,
• zaterdag 25-11 • gezamenlijke huisbezoeken, samenkomst «Breydelhof», 13 u ;
• zondag 26-11 . gezamenlijke huisbezoeken, samenkomst «Breydelhof», 10 u.,
• woensdag 29-11 werkgroep « redaktie », Breydelhof, 20 u.,
• zaterdag 2-12 . gezamenlijke huisbezoeken, samenkomst « Breydelhof», 13 u.;
• zondag 3-12 : gezamenlijke huisbezoeken, samenkomst « Breydelhof»,
10 u ;
• vrijdag 8-12 arr. kiesmeeting, koncertgebouw, Brugge, 20 u.,
• zaterdag 9-12 . gezamenlijke huisbezoeken, samenkomst «Breydelhof», 13 u ;
• zondag 10-12- autokaravaan doorheen arr. Brugge-Torhout, samen-

In de ruime ASLK-galerij te Brussel Is er een merkwaardige tentoonstelling te zien van Raf Coorevits (geboren in 1934 te Sint-Niklaas).
Merkwaardig alleszins om het niet-alledaagse artistieke gehalte van
de tentoongestelde etsen, tekeningen en akwarellen én om de menselijke kunstvisie, die uit deze werken en de persoon van de kunstenaar spreekt. Wellicht is deze tentoonstelling een der meest relevante en hoogstaande retrospektieve overzichten der laatste jaren van
een nog levende kunstenaar. Een voorname selektie van de tentoongestelde werken werd door de ASLK ook uitgegeven in een fraaie
kataloog.
het leven boeit en de kreatieve en
technische begaafdheid die hem
in staat stellen de ervaring of de
ontroering plastisch te vertalen.»
Raf Coorevits tekent en etst in
een moeiteloos en onvermoeibaar ritme en met een uitermate
beheerst vakmanschap en bravoure voornamelijk twee tema's

komst-vorming te 10 u, langs de Heidelbergstr., St.-Michiels-Br.
• zaterdag 16-12 autokaravaan op
de Brugse rand, samenkomst, vorming te 10 u., op de Malehoeklaan,
St-Kruis-Br
Afdelingsaktivjteiten :
vnjdag 24-12, 20 u 30- vriendenmaal
van de afd. St-Michiels, deelname
195 fr, in lokaal « D'Hoeve » ,
zaterdag 2-12, 20 u 30, afdelingsavondfeest
St.-Andries, zaal «Jagershof», gemeenteplein St-Andnes,
zaterdag 9-12, 20 u 30, afdelingsavondfeest
Assebroek, zaal «Oud Assebroek,
Tramhuis », G. Roelandsplein ,
zondag 10-12: aanvang 10 u., eindgooi 19 u. 30, manillen & teerlingbak,
lokaal «Breydelhof».
Brugge, inleg • 20 fr
Algemene oproep
Voor het plaatsen van borden, het
afhalen van plakbrieven, het bestellen
van volmachten, het regelen van vervoer en verplaatsing . doe beroep op
de VU-permanentie in «Breydelhof»,
J Suveestr. 2, Brugge, elke weekdag
van 18 tot 21 u., ook telefonisch
bereikbaar op nr. 33.50.67

9
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ST.-ANDRIES : 2e Vlaams Winterbal in het Jagershof om 21 u.
Dansorkest. Manna. Show door dansschool Mathys.
WAREGEM : Vlaams hutsepotcafèspelensamenzijn in restaurant Week-end om 20 u 30. Gastsprekers Vik Anciaux, staatssekretans en kamerlid Luk Vansteenkiste
IZEGEM : Jaarlijkse Hutsepotwandeling en gezellig samenzijn
van de wandelklub Vlaams Huis. Vertrek om 17 u aan het
Vlaams Huis Om 20 u souper in De Handboog te Lendelede.
Inschrijven (175 fr.) voor 2 december bij één van de bestuursleden.
KORTRIJK: St-Niklaasfeest om 15 uur in lokaal 1302.
lEPER: Kerstfeest van de Vlaamse Vrouwenvereniging om
14 u 30 in de zaal van het jeugdstadion, Leopold lll-laan.

Sterke lijsten in O.V.D.
De lijstsamenstelling is verrassend
goed gegaan en ons arrondissement
oogst hiermede de vrucht van sterke
éénheid in verscheidenheid i
Op de kamerlijst werd Emiel Vansteenkiste met overtuigende cijfers in
zijn eerste plaats bevestigd en wordt

Wel en
wee uit
Veurne
Ons bestuurslid Daniel Provoost uit
Steenkerke werd vader van een zoon
Wim. Proficiat aan de ouders Ook in
de familie van provincieraadslid en
schepen Urbain Bruynoghe kwam
de ooievaar. Urbain werd grootvader
Zijn kleinzoon werd gekerstend als
Hans

opgevolgd door dr Kris Lambert, uittredend provincieraadslid, uit Stene.
De eerste opvolging gaat naar gemeenteraadslid en adjunkt-kabinetschef van Vik Anciaux • Jaak Vandemeulebroucke.
De grote verrassing kwam uit Veurne onze senaatslijst wordt aangevoerd door niemand minder dan de
burgemeester Jozef Van Hee Zo
plukt gans O V D het taai en diepe
werk van de afdeling Veurne We hebben met hem een flinke verruimingskandidaat
De Ie opvolging gaat naar Roger
Ramon, voorzitter OCMW-Gistel.
De provincieraadslijsten worden aangevoerd door de uittredenden M.
Zwaenepoel en K. Lambert (Gistel
& Oostende), door U. Bruynoghe
(Veurne) schepen en Joost Tryhou
(schepen van Diksmuide).

levenswaarde

die voor iedereen tegelijk begrijpelijk en toegankelijk zijn: de
mens en de natuur, in hun onuitputtelijke veelzijdigheid.
Allerhande soorten mensen, jong
en oud, karakteristieke volksfiguren en notabele burgers, speelse
vrouwelijke figuren, rijk gedrapeerd of in hun sierlijke naaktheid, een mijmerend ingezonken
gelaat van een oude man, een
rechter in z'n statige toga, een
krachtig boerenprofiel door regen
en wind geboetseerd. Geen uitzonderlijke dingen dus. Geen visionaire of surrealistische «schokkonfrontaties ».
Daarnaast moeder natuur, in haar
meest simpele en verscheiden
vormen. Een mikrokosmos van ritselende bladerstruiken aan de
waterkant. Door felle zon geblakerde en lichtvangende landschappen, zoals Coorevits ze op
zijn netvlies voelde trillen tijdens
zuiderse reizen doorheen Spanje,
Italië, Griekenland, Joegoslavië.
De intuïtieve harmonie van een
winderige bomengroep, als een
eenzaam reikhalzen in het landschap. Gekomponeerde
stillevens met het sterfelijk omhulsel
van een menselijke schedel, als
symbool van de stoffelijke vergankelijkheid, de uitgevreten grillige
vormen van het menselijke aardse en tastbare bestaan.
Beheerst evenwicht
als k a m e r m u z i e k
«Meditatief verwijlend in de wereld, zoekt Coorevits intuïtief
naar het verborgene. Voor een
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Ook Walter Platevoet is opnieuw kandidaat. Thans werd hij voorgedragen
voor de Kamer Walter heeft de vorige verkiezing met sukses besloten.

Raf Coorevits:
kunst als evenwichtige

Zoals Lydia M.A. Schoonbaert in
de
kernachtige,
uitgepuurde,
mooie inleidende tekst over Coorevits stelt (tevens verschenen in
« Ons Erfdeel», nr. 5 ) : « Een kunstenaar zoekt altijd het leven te
raken. Twee aspekten kenmerken fundamenteel het oeuvre dat
hij tot stand brengt: wat hem in

WEST-VUUINDEREN

deel is dat rust en orde, bedongen op chaos en wanorde», typeert Schoonbaert.
Raf Coorevits' kunst is in dit
opzicht
volmaakte,
fijnzinnige
kamermuziek van het zuiverste
gehalte. Geen driftige bazuinstoten. Geen Wagneriaanse «Nibelungen ». Geen Slavische « pathétique». Doch eerder een omfloerste, intimistische « pastorale », een
klaterende Vivaldi der seizoenen,
een gevoelsgeladen, gedempte
pianosonate.
Zoals een symfonisch samenspelen van de meest fijnbesnaarde
instrumenten als viool, harp, klavecimbel, piano een intuïtieve muzikale vermenselijking suggereert,
zo bevrucht Coorevits met een
fijn instrumentanum als potlood,
droge naald, stift, etsnaald de
plastische vormgeving met een innerlijke,
vermenselijkte
spankracht
W e laten Schoonbaert verder
spreken : « De kunstenaar bewondert vooral. Niet dat in hem geen
kontestatie leeft, maar hij vindt
het de moeite waard om de
schoonheid te releveren, zelfs
daar waar de aftakeling haar
werk heeft gedaan. Het is, geloof
ik, geen vlucht, maar een heel
bewust exploreren van iets wat
onmodisch is geworden. Die
schoonheid ligt evengoed in de
rimpeling van een weefsel als in
de slaap van een vrouw, in de rijke harmonie van een landschap
als in het verweerde gelaat van
een oude man...
»Daarbij heeft Coorevits een
zeer grote vakbekwaamheid. Hij

bespeelt op een virtuoze manier
de vele mogelijkheden van het
licht, de lijn, het ritme. Hij beheerst
niet alleen zijn emoties maar ook
het werken met krijt, potlood en
penseel. Zijn soepele schriftuur is
van een groot raffinement...
» In een tijd waarin allerlei akrobatieën worden uitgehaald met alle
vormen van de prentkunst, zoekt
de Waaslandse graficus naar de
grootst mogelijke zuiverheid van
elke techniek.»
Respektvol lerend en puttend uit
de onderstroom van de universele vormwetten van de kunst, het
«klassieke» streven naar harmonie én integratie van de vorm en
de inhoud.
« Het is een mode geworden kunstenaars te beoordelen naar de
graad van aktualiteit die in hun
werk aanwezig is. Oorspronkelijkheid wordt vaak verward met
aktualiteit. Coorevits speelt niet in
op het snel wisselend tijdsgebeuren. Zijn oorspronkelijkheid ligt in
het vermogen abstraktie te kunnen maken van het medische en
het accidentele dat morgen al
aftands en vergeten^is. Hij transcendeert de werkelijkheid. Coorevits is een non-konformist die
doorstoot naar tijdloze, geestelijke waarden.»
Een verrijkende
tentoonstelling!

ervaring, deze
(gvdp)

Tot 6 januari '79 in de ASLK-galerIj
van de ASLK-hoofdzetel, Kreupelenstraat 12, 1000 Brussel. Open alle
werkdagen, ook 's zaterdags, van 9
tot 18 uur. 's Zondags gesloten. Kataloog Raf Coorevits 200 fr.
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Joseph Van Hee, burgemeester van Veurne
~i,i. ^"^^"
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mekaars zwakste plek zoeken, en na
de recente elektorale gok van de
Brusselse CVP-partijtop vindt de
Veurnese burgemeester het hoognodig om de fakkel van de Volksunie
met al zijn politieke krachten aan te
wakkeren.
Joseph Van H e e : «Alleen de Volksunie IS er momenteel op uit om de federalizenng van de Belgische staat niet
overmorgen, maar morgen, zo spoedig
als mogelijk te verwezenlijken
Die
federalizenng
is er op alle gebied
(sociaal, ekonomisch
en
kultureel)
hoognodig, want aan de unitaire staat
IS er geen houden meer aan Als het
op nationale politieke beslissingen aankomt dan dienen wij nu aan te tonen
dat onze Vlaamsnationale macht met
alleen leeft bij de bevolking, maar ook
de kleine politieke
bekommernissen
overstijgt Het loopt op dit ogenblik de
spuigaten
uit hoe bijvoorbeeld
de
CVP-ministers
van Nederlandse
Kuituur en Verkeerswezen
demokratisch
genomen beslissingen van regionale
of lokale besturen blokkeren op een
eenvoudig
schriftelijk
of
telefonisch
verzoek van één CVP-mandataris van
de oppositiefraktie die zich op die wijze sterk maakt alle
toekomstgerichte
beslissingen van een niet-CVP gezind
gemeentebestuur
vooralsnog te kunnen verhinderen.
»
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V E U R N E — V o r i g e m a a n d , o p 21 o k t o b e r , v i e r d e het
W e s t v l a a m s e V e u r n e m e t h e e l w a t s y m p a t i z a n t e n uit d e
g e h e l e W e s t h o e k , het z i l v e r e n a m b t s j u b i l e u m (25 j a a r ) v a n
burgemeester J o s e p h Van H e e , « zeg maar J e f » .
D e -zingende
burgemeester
van Vlaanderen » kreeg niet
alleen felicitaties van zijn d o r p s g e n o o t W i l l Tura, maar o o k
v a n het g a n s e s c h e p e n k o l l e g e , v a n d e o u d - b u r g e m e e s t e r s
van de acht deelgemeenten, de voorzitter van de Kamer v o o r
H a n d e l en N i j v e r h e i d v a n de W e s t k u s t , en v o o r a l . . . v a n z i j n
g o e d e v r i e n d e n in h e t v e r e n i g i n g s l e v e n .

Joseph Van Hee is een volksgeliefd
politicus, omdat hij elke inwoner van
zijn gemeente aanspreekt, met de
dagelijkse zorgen van zijn Veurnese
mgezetenen meeleeft, en vooral omdat hij zich tijdens dat kwarteeuw
politiek mandaat nooit verlaagd heeft
t o l een politiek betweter, een volksmenner, of demagoog. Dat Joseph
Van Hee precies op dit ogenblik
aanvaard heeft op de Volksunielijst
voor
Oostende-Veurne-Diksmuide
een verkiesbare plaats in te nemen
(lijsttrekker Senaat) is niet zonder
reden. Joseph Van Hee zegt onverbloemd dat het nu wel de spuigaten
u i t l o o p t : de manier waarop één enkele katolieke
Vlaamse partij in alle
Vlaamse gewesten en gemeenten er
van langsom
meer dag-op-dag
m
slaagt de politieke
kaarten uit te
delen, en het laatste slipje laken naar
zich toe te halen. .
Zei Joseph Van Hee ons vorige dinsdag, op het historisch-prachtige stadhuis dat slechts doorheen een
sneeuwstorm bereikbaar was : « Wij
voelen ons hier nogal dikwijls geïsoleerd Uiteraard omdat wij onder meer
op het gebied van treinverbindingen —
het ganse openbaar vervoer — stiefmoederlijk behandeld worden
Maar
vooral ook omdat belangrijke sociale
en kulturele initiatieven die het gemeentebestuur
uitwerkt
geregeld
stranden op de onwil, de tegenkanting
of de administratieve
traagheid van
ministeriele diensten, die met zelden
onder de bevoegdheid van CVP-mimsters horen Die kleingeestige
politiek
van zekere CVP-politici, die steunt op
loense middelen, zijn ook wij in de verre Westhoek beu Dat opdringerig politiek gedoe van een bepaalde drukkingsgroepenng
(de mensen hier weten dat ik het ACV bedoel) zorgt voor
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een grote malaise De Volksunie biedt
ons een betrouwbare waarborg voor
de regionale (ekonomische)
expansie,
voor de verdraagzaamheid, en het pluralisme in Vlaanderen-

Houten stokken
Joseph Van Hee is zo gul bij de ontvangst van zijn gasten dat hij ook
voor dit interview, nochtans niet gespeend van politieke voetangels (zijn
afkeer tegen de CVP), dat hijzelf zonder één vraag af te wachten openhartig zijn politieke kaarten op tafel
gooit.
Zo is Joseph Van H e e : geen blad
voor zijn mond nemen, voor niemand.
Eigenlijk zou zon man met zijn met-ambitieuze politieke wijsheid reeds eerder in het parlement zijn stem moeten
laten horen hebben
Hij was steeds, als katoliek politicus
aanleunend bij de CVP, vies van de
aanhoudende intriges van standengroepen. .
Joseph Van H e e . «Je mag gerust
noteren dat ik CVP-er geweest
ben,
wat de lokale politiek betreft tenminste Ik volgde daarbij het
politiek
spoor van mijn vader die vóór de tweede wereldoorlog
acht jaar
burgemeester van Veurne is geweest
Maar, ik heb nu al voldoende
geleerd
hoe in de CVP het vechten voor postjes voor velen het belangrijkste politiek strijddoel is geworden
Daarom
heb ik in oktober 76 de katolieke partij
definitief vaarwel gezegd, met de katolieke belijdenis, wel de
kleinzerige
vriendjespolitiek Op het Veurnes kollege, later in Leuven, en vervolgens jaar
na jaar dn de jaren dertig) op de heroïsche IJzerbedevaarten en betogingen
hebben mijn vrienden en ik onze
Vlaamsradikale sporen verdiend »

«Ik wil niet in een
eenpartijenstaat
leven!»
— Zoon van een Vlaams politicus
(vader Georges Van Hee) en geboren
in Le Touquet-Paris Plage midden de
eerste wereldoorlog, dacht U tijdens
uw studentenjaren aanvankelijk niet
aan een of andere politieke loopbaan...?
Joseph Van H e e : 'Geenszins
Behalve onze strijd in Leuven met de houten stokken tegen de arrogante Franssprekenden
(toen werd de slogan
« Walen buiten» alom
geskandeerd),
bezondigden wij ons — tracht U de
tijdsgeest in te denken — aan artiestendromen
Ik zong graag, zeer graag Maar, behalve op het doksaal in de kerk, werden
mijn gezangen nooit
aangemoedigd
Wat mij met belette aan toneel te
doen, enkele rollen te vertolken in operettes, en ook nog veel te zingen voor
erediensten in de kerk
Maar, artiest ben ik dus met geworden
(Will Tura heeft uit mij wel één plaatje
geperst)! ik ben geen zanger, maar
wel advokaat, politicus,
burgemeester,
omdat mijn vader mij in die richting
enorm aanmoedigde
Na de tweede wereldoorlog werd ik in
Veurne meteen eerste schepen Hoewel ik flamingant was kon men mij
nooit een «zwarte misstap»
aanwrijven »

— U tilt nogal zwaar aan die kleingeestige partijpolitiek van sommige
mensen die zichzelf belangrijk vinden. .
Joseph Van Hee : «Ik ben dat opdringerig politiek gedoe beu (De Veurnese burgemeester zegt dat uitermate
kalm, maar niet zonder nadruk). Ik
heb me voorgenomen
de CVP te
bekampen met alle middelen die we
hebben Er heerst hier in onze streek
een grote malaise, dat een beperkt
aantal politiek-ambitieuze
spraakmakers van drukkingsgroepenngen
(zoals het ACV) als
alleenzaligmakende
politieke scheidsrechters
wensen op
te treden, dat nemen onze mensen
met meer Uiteraard volgen we de
moeilijke strijd van de Brusselse Vlamingen van dichtbij op de voet Vooral
hebben we onze ervaringen en historische herinneringen
Daarbij komt het
ons hier in de Westhoek voor dat het
fameuze Egmontpakt (voor of tegen)
uiteindelijk een goede troef is gebleken voor de CVP om aan de macht te
blijven, om in Vlaanderen een gooi
naar de absolute
meerderheid
te
doen
I Dat is volgens mij de inzet
van deze uitgelokte kiesstrijd
een
elektoraal stevige tegenzet te doen
'
Hugo DE SCHUYTENEER

Elektorale tegenzet
— Vijf keer won Joseph Van Hee
glansrijk een pak voorkeurstemmen
bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Maar in 7 0 werd de ACV-vakbond
lastig . de zingende burgemeester van
Veurne was plots in die kringen met zo
geliefd meer
Zes jaar later (in 76) brak Jef Van
Hee met de partij waarin de standen
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